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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune stiller seg bak de vurderinger og beslutninger gjort av Fellesnemnda i sak
201805529-10 i møte 20. november 2018.
2. Søgne kommune vedtar å si opp Fellesordningen i KLP for de ansatte som er omfattet av
denne ordningen.
3. Programleder/rådmann i nye Kristiansand får fullmakt til å gjennomføre den praktiske
oppsigelsen, herunder nødvendige avtaleavslutninger/-inngåelser fra det tidspunkt som er
hensiktsmessig.

Bakgrunn for saken:
Fellesnemnda har i sitt møte 20.november 2018 vedtatt å velge Kristiansand Kommunale
Pensjonskasse (KKP) som leverandør av pensjonsløsningen på fellesområdet for de ansatte i
nye Kristiansand kommune. Målsettingen er at dette skal være effektivt fra 1.1.2020. Dette
medfører at kommunestyrene både i Søgne kommune og Songdalen kommune må gjøre vedtak
om oppsigelse av sine respektive fellesordninger i KLP. Dette følger av bestemmelsene i
Hovedtariffavtalen. Det er mest hensiktsmessig at programleder/rådmann i nye Kristiansand
får fullmakt til å gjennomføre alle de praktiske sidene av denne saken.
Saksutredning:
Alle ansatte i Nye Kristiansand kommune har krav på en pensjonsløsning i tråd med
tariffavtaler. Denne saken gjelder valg av pensjonsleverandør av det som omtales som
Fellesordningen. Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner har i dag ulike løsninger mht.
leverandør. Søgne og Songdalen kommuner har KLP som pensjonsleverandør, mens
Kristiansand kommune har KKP som pensjonsleverandør. Det har vært behov for å få utført en
analyse av disse løsningene for å få et beslutningsgrunnlag til å velge den beste løsningen.
Analysen er utført av AON. KLP og KKP har fått mulighet til å komme med sine kommentarer
på rapporten. Rapporten fra AON, samt kommentarene fra KKP og KLP følger denne saken i
sin helhet.

AON oppsummerer sitt forslag til foreslått løsning slik:
«De økonomiske fordelene med en kasseløsning fremfor en forsikret løsning fremstår som
moderate i et fem til ti-års perspektiv. En beskjeden premiefordel kan fort spises opp av en
ulempe med høyere administrasjonskostnader. Slik saken står heller analysen samlet sett
allikevel i retning av en fortsatt løsning med egen kasse, der følgende punkter er de fremste
argumentene for dette:
•Lavere premie i dag
•Fysisk nærhet for arbeidsgiver og medlem HR-tiltak som gir redusert sykefravær og uførhet
gir noe større direkte belønning
•Bidra til å opprettholde en viss konkurranse når det gjelder drift og finansiering av offentlig
tjenestepensjon
•Fleksibilitet når det gjelder bruk av kassens egenkapital til samfunnsnyttige formål lokalt
En overgang til forsikret løsning (i praksis i KLP) vil også kunne være et begrunnet alternativ
hvor de fremste argumentene for denne løsningen vil være:
•Må ikke tilføre pensjonskassen ekstra kapital i størrelsesorden 100 millioner (per 31.
desember 2017)
•Noe lavere administrasjonskostnader
•Noe lavere operativ risiko og sårbarhet
En slik overgang vil imidlertid være mindre reversibel da dette på relativt kort sikt vil føre til
kassens nedleggelse, og at denne typen direkte sammenlikning ikke lenger kan gjøres».
Programleder understreket denne sakens omfang, basert på de svært store økonomiske verdiene
som her er til vurdering. Det oppfattes også problematisk at regelverket ikke vurderer de to
tilbyderne likt ved en flytting av verdier. Saksgangen i en slik sak er lang og omfattende, noe
som følger av regelverket. De ansatte har vært holdt løpende orientert, og det er gjennomført
formelle drøftinger i tråd med avtaleverket. Ingen av de tillitsvalgtes organisasjoner har hatt
noen innvendinger mot programleders innstilling i denne saken (ref. vedlegg). Det understrekes
at de ansattes rettigheter i forhold til pensjoner forblir uendret, uansett valg av
pensjonsleverandør.
Da saken var til behandling i Fellesnemnda 20.november 2018 var det tydelig at det var ulike
politiske holdninger til saken. Programleders innstilling ble vedtatt med 16 mot 15 stemmer.
Det som gjør saken særlig krevende er at det er snakk om svært store verdier, oppspart
gjennom årtier. Offentlig pensjonsløsning er jo et spleiselag mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker. Dette gjør at det er helt spesielle behandlingsregler dersom man ønsker bytte
leverandør.
Det er utarbeidet likelydende saksfremlegg til behandling i hhv. Søgne kommunestyre og
Songdalen kommunestyre.
Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Valg av pensjonsleverandør for nye Kristiansand
2 Vedtak Fellesnemnd
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Rapporten fra AON inkludert kontradiksjoner fra KKP og
KLP
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Nina Hauge

Saksgang
Partssammensatt utvalg
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Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand)
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for nye Kristiansand

Sammendrag
Alle ansatte i Nye Kristiansand kommune har krav på en pensjonsløsning i tråd med
tariffavtaler. Denne saken gjelder valg av pensjonsleverandør av det som omtales som
Fellesordningen. Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner har i dag ulike løsninger.
Søgne og Songdalen kommuner har KLP som pensjonsleverandør, mens Kristiansand
kommune har KKP som pensjonsleverandør. Det har vært behov for å få utført en analyse av
disse løsningene for å få et beslutningsgrunnlag til å velge den beste løsningen. Analysen er
utført av AON. KLP og KKP har fått mulighet til å komme med sine kommentarer på
rapporten. Rapporten fra AON, samt kommentarene fra KKP og KLP følger denne saken i
sin helhet.
AON oppsummerer sitt forslag til foreslått løsning slik:
«De økonomiske fordelene med en kasseløsning fremfor en forsikret løsning fremstår som
moderate i et fem til ti-års perspektiv. En beskjeden premiefordel kan fort spises opp av en
ulempe med høyere administrasjonskostnader. Slik saken står heller analysen samlet sett
allikevel i retning av en fortsatt løsning med egen kasse, der følgende punkter er de fremste
argumentene for dette:
Lavere premie i dag,
Fysisk nærhet for arbeidsgiver og medlem
HR-tiltak som gir redusert sykefravær og uførhet gir noe større direkte belønning
Bidra til å opprettholde en viss konkurranse når det gjelder drift og finansiering av
offentlig tjenestepensjon
Fleksibilitet når det gjelder bruk av kassens egenkapital til samfunnsnyttige formål lokalt
En overgang til forsikret løsning (i praksis i KLP) vil også kunne være et begrunnet alternativ
hvor de fremste argumentene for denne løsningen vil være:
Må ikke tilføre pensjonskassen ekstra kapital i størrelsesorden 100 millioner (per 31.
desember 2017)
Noe lavere administrasjonskostnader
Noe lavere operativ risiko og sårbarhet
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En slik overgang vil imidlertid være mindre reversibel da dette på relativt kort sikt vil føre til
kassens nedleggelse, og at denne typen direkte sammenlikning ikke lenger kan gjøres».
Programleder understreker denne sakens omfang, basert på de svært store økonomiske
verdiene som her er til vurdering. Det oppfattes også problematisk at regelverket ikke
vurderer de to tilbyderne likt ved en flytting av verdier. Saksgangen i en slik sak er lang og
omfattende, noe som følger av regelverket. De ansatte har vært holdt løpende orientert, og
det er gjennomført formelle drøftinger i tråd med avtaleverket. Ingen av de tillitsvalgtes
organisasjoner har noen innvendinger mot Programleders innstilling i denne saken (ref.
vedlegg). Det understrekes at de ansattes rettigheter forblir uendret, uansett valg av
pensjonsleverandør.
Forslag til vedtak
Programleder støtter seg i det alt vesentlige til den faglige analysen utført av AON, samt det
interne arbeidet som er gjort i saken, og innstiller derfor som følger:
1. Nye Kristiansand kommune velger Kristiansand Kommunale Pensjonskasse (KKP)
som pensjonsleverandør av pensjonsordningen innenfor Fellesordningen.
2. Programleder gis fullmakt til å gjøre de nødvendige avklaringer og avtaleinngåelser
med KKP, samt gjennomføre de nødvendige avklaringer og avslutninger av avtalene
med KLP.
3. Programleder bes om å fremlegge plan for finansiering av egenkapitalinnskudd og
eventuell kapitaltilførsel til KKP, senest som en del av budsjettforslaget for Nye
Kristiansand kommune for 2020-2023.
4. Søgne kommunestyre anmodes om å gjøre vedtak innen 31.3.2019 om oppsigelse
av pensjonsløsningen innenfor Fellesordningen i KLP, samt gi Programleder fullmakt
til å gjennomføre avviklingen av denne ordningen i KLP.
5. Songdalen kommunestyre anmodes om å gjøre vedtak innen 31.3.2019 om
oppsigelse av pensjonsløsningen innenfor Fellesordningen i KLP, samt gi
Programleder fullmakt til å gjennomføre avviklingen av denne ordningen i KLP.

Camilla Dunsæd
Programleder
Arild Andresen
Delprosjektleder
Vedlegg
Referat fra drøftingsmøte – Arena for drøfting
Høringsinnspill fra Fagforbundet Kristiansand
Rapporten fra AON inkludert kontradiksjoner fra KKP og KLP
Hovedtariffavtalen
Pensjonsveileder 2017
Utklipp fra protokoll, Styret i Pensjonskontoret, 25.10.18
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Bakgrunn for saken
Presentasjon av de ulike pensjonsordningene
Hovedtariffavtalen (HTA) regulerer og sikrer at alle fast ansatte i en kommune har krav på en
tjenestepensjonsløsning. Enkelt forklart kan de kommunalt ansatte deles opp i 3
grupperinger som har krav på offentlig tjenestepensjon. For Kristiansand, Søgne og
Songdalen er dette organisert slik:
1. Alle lærere i alle de tre kommunene er i dag medlem av Statens Pensjonskasse –
dette vil forbli slik, siden lærerne har en egen tariffestet pensjonsordning.
2. Alle sykepleiere i alle tre kommunene er medlemmer av KLP – dette vil forbli slik
siden sykepleierne har en egen tariffestet pensjonsordning.
3. Alle øvrige ansatte har også sin egen pensjonsordning. Dette omtales oftest som
«Fellesordningen». Søgne og Songdalen bruker KLP som leverandør her, mens
Kristiansand bruker KKP.
Det er vurdering av leverandør av Fellesordningen som er spørsmålet i denne saken.
For Programleder har det vært viktig å finne en nøytral rådgiver som innehar den nødvendige
og riktige kompetansen og som kan levere en rapport som beslutningen kan bygge på. AON
har på bestilling fra Nye Kristiansand kommune foretatt en overordnet analyse, der målet er
å finne den beste løsningen for kommunen. Denne analysen bygger på en rekke finansielle
og økonomiske elementer og tar for seg temaer som premiekostnader, avkastning,
egenkapital og soliditet. KLP og KKP har bidratt med mye informasjon, samt at AON også
har ulike kilder der de henter informasjon. Det er også gjort en demografisk analyse av de
ansatte. Videre omhandler analysen noen av utfordringene knyttet til ny offentlig
tjenestepensjon. Dette er også et omfattende og krevende tema, siden dette er noe som
påvirker både fremtidige kostnader og den enkelte pensjonsmottakers muligheter.
Utfordringene består særlig av at detaljutforming av regelverket og finansieringsløsningene
ikke er klare enda.
Rapporten fra AON med kommentarene fra KLP og KKP er vedlagt saken. AON har
utarbeidet analysen på vegne av kommunen og oppfattes å være en nøytral, men faglig
kompetent rådgiver. Rapporten oppfattes ikke å komme med noen bastante og entydige
konklusjoner. Dette gjør at det blir mer krevende å ta beslutninger, men det er samtidig et
uttrykk for at dette er et krevende tema og et vanskelig valg. Det presiseres at alle tall og
analyser i det vesentlige er historiske og bygger stort sett på det som var status pr.
31.12.2017. Programleder oppfatter rapporten fra AON som grundig og balansert og finner
det derfor ikke nødvendig å kommentere svarene fra KLP og KKP.
Programleder vil trekke frem noen momenter fra analysen:
Frigjøring av midler er en mindre reversibel handling
KKP har ett sentralt formål; å levere pensjonsløsninger i tråd med avtaleverket til ansatte og
pensjonister, samt bidra til at kommunen som arbeidsgiver har gunstige premiebetingelser.
Beregninger i analysen fra AON (se tabell s.39 i vedlegget) antyder mulig frigjøring av
potensielt 831 mill. kroner pr. 31.12.2017 ved avvikling av KKP. Dette er et betydelig beløp.
Tallet må imidlertid oppfattes som et øyeblikksbilde. En avvikling av KKP vil være en lang
prosess med påregnelige transaksjonskostnader og avviklingskostnader. Avvikling av KKP
antas å være vanskelig og reversere senere. Det har ikke vært en del av denne analysen
(eller mandatet) å beregne avviklingskostnader og analysere konsekvensene. Ved å
opprettholde KKP og avslutte avtalene med KLP, har man i prinsippet muligheten for å gjøre
nye vurderinger senere. En eventuell nedleggelse av KKP vil også være noe som påvirker de
andre kundene/enhetene som betjenes av KKP i dag, som Avfall Sør AS, Kristiansand Havn
KF m.fl.
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Det er likevel på det rene at en avvikling av KKP vil frigjøre betydelige midler. Dette er et
moment som AON ikke vektlegger i sin oppsummering av argumenter for valg av løsning.
Ikke flyttbare merverdier i KLP
Regelverket for flytting av pensjonsordninger er slik at enkelte merverdier rett og slett ikke er
flyttbare. Dette betyr, basert på AON sin analyse, at verdier for om lag 73 mill. kroner (basert
på oppstilling pr. 31.12.2017) blir værende igjen i KLP-fellesskapet dersom avtalene til
Søgne og Songdalen blir sagt opp (se tabell s.39 i vedlegget). Denne skjevheten i
regelverket er i flere runder tatt opp av Kristiansand kommune med både Stortinget,
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet samt Finansdepartementet. Saken har av
departementene blitt sendt videre til Finanstilsynet, som bare har bekreftet vår forståelse av
regelverket. Pensjonskasseforeningen har på ny tatt opp denne saken og kommet med
innspill så sent som i august -18. Der problematiseres særlig regelverket omkring
tilbakeholdelse av kursreguleringsfondet. I denne saken utgjør det omkring 14 millioner
kroner (6 mill. i Songdalen og 8 mill. i Søgne) pr. 31.12.2017. Vi er ikke kjent med at det er
gitt signaler om fremtidige regelendringer, og denne saken bygger dermed på dagens
regelverk. Det må poengtere at disse ikke-flyttbare verdiene aldri har vært regnet inn som en
del av bokført beholdning på den enkelte kommunes, eller ansatt/pensjonist sine
beholdninger.
Premie
Analysen viser at dersom alle tre kommunene hadde hatt sin løsning i KKP i 2017, ville det
gitt en samlet besparelse på premiekostnader. Differansen er beregnet å utgjøre omkring 10
mill. kroner sammenliknet med dersom alle tre kommunene hadde hatt sin løsning gjennom
KLP. Denne differansen er beregnet å være omtrent lik for både 2016 og 2017. AON legger
til grunn at denne differansen vil utjevnes med ny offentlig tjenestepensjonsordning, uten at
det er gjort noen beregninger som viser dette.
Administrasjonskostnader
Basert på analysen til AON er det anslått at de årlige administrasjonskostnadene er om lag
2,5 mill. kroner høyere i KKP enn KLP. Denne forskjellen er det rimelig å begrunne med
stordriftsfordeler i favør av KLP. Disse kostnadene i disfavør av KKP må påregnes å
vedvare, uavhengig av ny ordning for tjenestepensjon. Dette er naturlig at KLP oppnår
stordriftsfordeler på et helt annet nivå enn det som vil være mulig å oppnå for KKP.
Nærhet mellom eier og pensjonskasse
Det formelle samarbeidet vil være enklere å tilpasse etter behov dersom man velger KKP
fremfor KLP. Kommunen kan utøve aktiv eierstyring i KKP og lettere påvirke forvaltning og
investeringsvalg i KKP enn i KLP. Det kan også være enklere å gjennomføre ulike
prosjekter/tiltak av HR-karakter der målet er få redusert sykefravær og uførhet. Ulike
scenarier som f.eks. det å kreve inn mer egenkapital vil kunne være enklere å avklare direkte
med kommunens egen pensjonskasse enn med KLP.
Geografisk nærhet til KKP
Det blir trukket frem som en fordel for KKP at KKP har sitt kontor i Kristiansand sentrum.
Oppfølging og rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon før pensjonisttilværelsen oppfattes
å være et viktig poeng for mange ansatte. KLP har vist seg smidige i sin oppfølging og har
jevnlig arrangert pensjons-seminarer i Søgne og Songdalen, i kombinasjon med tilbud om
individuelle oppfølgingsmøter. Programleder har undersøkt hvordan KLP følger opp
Stavanger kommune. Der er KLP tilstede 1 dag pr. måned med individuelle veiledninger.
Programleder legger til grunn at KLP vil kunne tilby det samme til nye Kristiansand.
Det antas at personalavdelingene i Søgne og Songdalen har mer arbeid med rådgivning
knyttet til pensjonsspørsmål enn Kristiansand, der det videreformidles kontakt til KKP. Med
månedlig tilstedeværelse av KLP antas merbelastningen på personalavdelingen i nye
Kristiansand å bli begrenset dersom KLP velges som pensjonsleverandør.
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KLP har kommet lenger enn KKP i det å legge til rette for nettbaserte
selvbetjeningsløsninger.
Samlet sett vurderer programleder at geografisk nærhet for KKP ikke er et vesentlig moment
i valget mellom KKP og KLP.
De ansatte i KKP
For ansatte i KKP er det selvsagt av stor betydning at KKP opprettholdes. Det er i løpet av
prosessen med valg av pensjonsleverandør gitt jobbgarantier dersom KKP skulle bli foreslått
avviklet, men primærønsket for de ansatte har vært å opprettholde KKP.
Medlemsfordeler i KLP vs. KKP
KLP har egen bank og eget skadeforsikringsselskap som tilbyr gunstige betingelser til sine
medlemmer. KKP kan ikke tilby den samme totale pakken, men har en låneordning for
medlemmer som administreres av Sparebanken Sør og en forsikringsordning gjennom
Storebrand. Ansatte i fellesordningen i Søgne og Songdalen vil miste medlemsfordelene i
KLP dersom KKP velges. Programleder har ikke vurdert dette som et vesentlig moment i
valget mellom KKP eller KLP.
Administrative forhold
Det er, og vil være, kortere avstand mellom kommuneledelsen og KKP, sammenlignet med
KLP. For Programleder har det betydning at det vil være mulig å bidra til endringer i KKP
gjennom en strukturert og aktiv eierstyring. Som kunde i KLP må man i større grad akseptere
de løsninger som kommer. Dette gjelder ikke minst innenfor kapitalforvaltningen, eventuell
tilførsel av ekstra egenkapital osv. KLP har arenaer der rådmenn trekkes inn som ressurser i
ulike sammenhenger, og flere av styremedlemmene i KLP har kommunal bakgrunn.
Det er et poeng at kommunale eiendommer vil være mulig å flytte inn til KKP som
egenkapital, i stedet for kontanter. Dette lar seg ikke gjøre hos KLP. AON viser at det vil
være behov for å øke egenkapitalen i KKP med ca 100 mill. kroner dersom KKP blir valgt. I
sitt tilsvar responderer KKP at dette er noe som kan innbetales over flere år. Programleder
har ikke vurdert dette særskilt nå, og vil komme tilbake til dette i forbindelse med budsjettet
for 2020-2023.
Tariffbestemmelser og regelverket
De tariffmessige bestemmelsene om pensjonsrettighetene (herunder AFP) følger av
Hovedtariffavtalen (HTA), innen KS-området, kapittel 2 (pensjonskapittelet) som de sentrale
bestemmelsene. Videre gjelder vedlegg 4 - vedtekter for avtalefestet pensjon (AFP) og
vedlegg 5- vedtekter for Tjenestepensjonsordning (TPO). Pensjonskontoret gir også ut en
årlig veileder som inneholder gode råd med henvisninger til regelverket.
Kontakten med KKP og KLP
AON har kontaktet begge selskapene og bedt om en rekke data og informasjon, som
grunnlag for sluttrapporten. Som et ledd i denne informasjonen har også begge selskapene
fått anledning til å kommentere et utkast til AON’s sluttrapport. Det oppleves viktig for
selskapene å få gitt slik kontradiksjon, og disse kommentarene følger saken i alle
behandlinger. Representanter for Nye Kristiansand har vært med i oppfølgingsmøter med
begge selskapene. Det har vært uproblematisk å få tak i all relevant informasjon, og
kontakten med både KKP, KLP og AON må kunne karakteriseres som meget bra og fullt ut
profesjonell.
Arbeidsgruppen
Det har vært en uformell arbeidsgruppe som har holdt i prosessen med valg av leverandør.
Deltakere har i denne gruppen har vært:
Nina Hauge, prosjektleder for Økonomi, virksomhetsstyring og eierskap
Elisabeth Finsnes, kommuneadvokat i Kristiansand
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Arild Andresen, assisterende rådmann i Songdalen kommune som har ledet arbeidet.
Pensjonskontoret som er etablert av tariffpartene innenfor kommunal sektor vært konsultert
helt siden begynnelsen av arbeidet. De har også fått sluttrapporten til behandling i styret, jfr.
rettigheter som følger av HTA og TPO, og de har ingen merknader til rapporten.
Arbeidsgruppen har rapportert status og utvikling underveis til Programleder og til
Prosjektrådet for økonomi, virksomhetsstyring og eierskap.
Politisk behandling og beslutning
Regelverket er ikke krystallklart med hensyn til den formelle prosedyren for å behandle
denne saken. Presentasjon av problemstillingen og en skisse til videre behandling av saken
ble anbefalt i PSU, AU og Fellesnemnda våren 2018. Kommuneadvokaten har på bakgrunn
av dette blitt konsultert underveis i prosessen, og det er konkludert med at følgende formelle
politisk behandling vil være den mest korrekte:
1. Formell drøfting med tillitsvalgte i Arena for drøfting
2. Behandling av saken i PSU
3. Behandling av saken i AU
4. Vedtak i saken i Fellesnemnda
5. Vedtak om oppsigelse av KLP-avtalen i kommunestyret i Søgne
6. Vedtak om oppsigelse av KLP-avtalen i kommunestyret i Songdalen
Som et ledd i vurderingene gjort av Pensjonskontoret, har de også konsultert KS-advokatene
som stiller seg bak de formelle vurderingene gjort av Kommuneadvokaten.
Saken er presentert i Arena for drøfting 11.10.2018 og de tillitsvalgtes hovedorganisasjoner
har ingen merknader til Programleders behandling og innstilling i saken.
Programleders vurderinger
Rapporten fra AON er ikke helt entydig i sin konklusjon. Analysen peker altså ikke på at den
ene løsningen er betydelig bedre enn den andre. Programleder er av den oppfatning at nye
Kristiansand vil få en god tjenesteleverandør for fellesordningen både i KKP og KLP.
AON trekker i sin oppsummering av argumenter for valgt av løsning frem at dersom nye
Kristiansand velger KKP bidrar vi til å opprettholde en viss konkurranse når det gjelder drift
og finansiering av offentlig tjenestepensjon. For programleder er dette et moment som ikke
bør tillegges vekt i nye Kristiansands valg av tjenesteleverandør for pensjon. Vi skal velge
den løsningen vi mener på gir nye Kristiansands ansatte og pensjonister den beste
tjenesteleverandøren.
I sin oppsummering for valg av løsning trekker AON ikke frem de betydelige midlene som
kan frigjøres ved avvikling av KKP, ei heller pekes det på at kommunen må tilføre KKP 100
mill i egenkapital, eller at der er ikke flyttbare merverdier i KLP som blir igjen i KLP dersom
KLP avvikles som pensjonsleverandør. Disse momentene mener programleder kan trekke i
retning av å velge KLP som pensjonsleverandør.
I forslag til vedtak har programleder støttet seg til den interne arbeidsgruppen, samt de
faglige vurderingene, beregningene og anbefalingene fra AON. Innspillene fra KKP og KLP
er registrert, og selv om disse inneholder til dels avanserte og kompliserte beregninger og
resonnementer, oppfatter ikke programleder at dette er noe som endrer sluttrapportens
anbefaling. Argumentet om at en overgang til KLP er en mindre reversibel handling har
programleder tillagt vekt. Ved å opprettholde KKP og avslutte avtalene med KLP, har man
muligheten for å gjøre nye vurderinger senere.
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PENSJONSLEVERANDØR FOR NYE KRISTIANSAND
FELLESNEMNDA (SØGNE, SONGDALEN OG KRISTIANSAND) HAR BEHANDLETSAKEN
I MØTE 27.11.2018 SAK 48/18
Vedtak:
Programleder støtter seg i det alt vesentlige til den faglige analysen utført av AON,
samt det interne arbeidet som er gjort i saken, og innstiller derfor som følger:
1. Nye Kristiansand kommune velger Kristiansand Kommunale Pensjonskasse
(KKP) som pensjonsleverandør av pensjonsordningen innenfor
Fellesordningen.
2. Programleder gis fullmakt til å gjøre de nødvendige avklaringer og
avtaleinngåelser med KKP, samt gjennomføre de nødvendige avklaringer og
avslutninger av avtalene med KLP.
3. Programleder bes om å fremlegge plan for finansiering av egenkapitalinnskudd
og eventuell kapitaltilførsel til KKP, senest som en del av budsjettforslaget for
Nye Kristiansand kommune for 2020-2023.
4. Søgne kommunestyre anmodes om å gjøre vedtak innen 31.3.2019 om
oppsigelse av pensjonsløsningen innenfor Fellesordningen i KLP, samt gi
Programleder fullmakt til å gjennomføre avviklingen av denne ordningen i KLP.
5. Songdalen kommunestyre anmodes om å gjøre vedtak innen 31.3.2019 om
oppsigelse av pensjonsløsningen innenfor Fellesordningen i KLP, samt gi
Programleder fullmakt til å gjennomføre avviklingen av denne ordningen i KLP.
(Enst.)
Forslag:
Leder av fellesnemndafremmet Arbeidsutvalgets uttalelse:
«Fellesnemnda utsetter saken og ber om en helhetlig vurdering av konsekvensene
av en mulig overgang til KLP, derunder frigjøring av kapital, egenkapitalinnskudd,
kostnader ved nedleggelse av KKP, lokal tilstedeværelse hvis KLP velges og
muligheten for å opprette egen pensjonskasse igjen hvis KLP velges.»
MDG fremmet følgende forslag:
«1. Primært
Saken sendes tilbake til administrasjonen. Før saken kan behandles i
Fellesnemnda skal også klimakonsekvenser av å velge KKP eller KLP vurderes

2.

i saksframlegget. Administrasjonen bes også vurdere om eventuelle
anbefalinger fra regjeringens Klimarisikoutvalg er relevante å ta hensyn til i
denne saken. Utvalget vurderer klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning
for norsk økonomi, herunder finansiell stabilitet, anbefalingene foreligger 14.
desember.
Sekundært:
Fellesnemda stiller seg bak programleders konklusjon. I arbeidet med å utvide
KKP til også å innbefatte Søgne og Sogndalen bør KKPs etiske retningslinjer
oppdateres og mer tydelige ambisjoner for samfunnsansvarlig og klimavennlig
kapitalforvaltning utrykkes, slik at KKPs virksomhet er i tråd med øvrig
miljøpolitikk og ambisjoner i Nye Kristiansand.

AP/MDG fremmet følgende fellesforslag:
«Fellesnemnda anmoder KKP å gå gjennom porteføljen sin og prioritere
investeringer i selskaper som scorer godt innen samfunnsansvar og miljø.
Det bes om regelmessig og minst en gang i perioden, rapportering til Bystyret av
KKPs investeringer ifht samfunnsansvar og miljø.»
Votering:
Leder av fellesnemnda sitt forslag falt med 16 mot 15 stemmer (H/FRP/V/SP/Per
Kjær, SV).
Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Repr. Jack Andersen, H, permittert.
MDG sitt forslag nr. 1 ble ikke votert over.
MDG sitt forslag nr. 2 falt med 16 mot 14 stemmer (AP/SV/V/MDG).
AP/MDG sitt fellesforslag falt med 16 (med leders dobbeltstemme) mot 15 stemmer
(AP/SV/V/MDG/Terje Imeland, KRF).

RETT UTSKRIFT:

28.11.2018
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Pensjonsløsning for
Nye Kristiansand kommune
Notat

8.juni 2015

Sammendrag
Oppdrag
Dette notatet er utarbeidet av Aon Norway AS på oppdrag fra Kristiansand kommune. Det er Aon
Norway AS som helt uavhengig har gjort alle vurderinger i notatet.
Situasjonen er at Kristiansand kommune går sammen med Songdalen og Søgne kommuner og
danner Nye Kristiansand kommune fra 1. januar 2020 og ny pensjonsløsning må på plass. I dag har
Songdalen og Søgne pensjonsordningen plassert i KLP og Kristiansand har pensjonsordningen i
Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP).
Pedagogisk personell er organisert gjennom Statens Pensjonskasse (SPK). Sykepleiere er etter
Kongelig Resolusjon i KLP. Disse gruppene omfattes derfor ikke av notatet.
Formålet med notatet er å belyse overordnet om det er mest gunstig for Nye Kristiansand kommune å
velge KKP eller en forsikret løsning (i praksis KLP). I notatet blir det også nevnt to teoretiske
mellomløsninger som innebærer lukking av en eller flere av gjeldende avtaler.
Notatet fokuserer på konkrete økonomiske og finansielle elementer i et perspektiv på fem til ti år
fremover, herunder premie, avkastning, egenkapital og soliditet.
Som grunnlag er det benyttet analyser utført av Aon Norway AS, data fra KLP og KKP, samt data fra
offentlig tilgjengelige kilder. Enkelte finansielle statistikker er innhentet fra tredjeparter. Notatet
beskriver også enkelte generelle utviklingstrekk innen offentlige og private tjenestepensjoner i Norge.
Utgangspunktet er at pensjonsrettighetene er nesten identiske mellom KKP og KLP. Medlemmene
skal dermed ha samme pensjon uavhengig av valg av finansieringsløsning. Nullhypotesen er derfor at
pensjonskostnadene også er like, med mindre konkrete argumenter tilsier noe annet.

Analyse
Notatet inneholder en demografisk analyse som belyser hvordan ansattmassen kan påvirke valget av
pensjonsløsning i den nye kommunen. Vår analyse finner en demografi i ny kommune som gir et
nøytralt utslag. Demografien gir derfor ikke alene en tydelig løsning.
Valg av fellesskap i KLP eller pensjonskasse (KKP) gir et totalt premienivå på omtrent 400 millioner
(2018 kroner). Men, for Nye Kristiansand kommune har vi estimert at en løsning med pensjonskasse
(KKP) i 2017 ville gitt 10-11 millioner kroner i lavere premie enn i KLPs fellesskap. Dette er med
ganske stor sikkerhet dagens situasjon.
Samtidig med at dette notatet utarbeides er ny offentlig tjenestepensjon avklart. Ny offentlig
tjenestepensjon gir en mer usikker fremtid siden detaljutforming av regelverk og
finansieringsløsningene ikke er klare.
Ny offentlig tjenestepensjon som trer i kraft i 2020 for 1963-kullet og fremover vil redusere forskjellen i
premie mellom et individuelt system i egen pensjonskasse og en utjevningsløsning i KLP. Særlig vil
betydningen av alderssammensetning som faktor bli redusert. I sum peker dette mot at premien
fremover vil være nokså lik uavhengig av løsning.
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De rene administrasjonsomkostningene i KKP er litt høyere enn de ville ha vært i KLP.
KLP har en stordriftsfordel, men KKP fremstår som kostnadseffektive i forhold til størrelsen. Vi tror at
kostnadsforskjellen vil vedvare på minst dagens nivå i en periode fremover, grunnet nødvendige
tilpasninger og investeringer i forbindelse med ny offentlig tjenestepensjon, og en rekke regulatoriske
initiativer fra EU, herunder IORP II.
Vi antar at medlemmene og arbeidsgiver i KKP har en noe høyere opplevd verdi av service på grunn
av den fysiske nærheten. Den fysiske nærheten legger til rette for et samarbeid mellom HR enheten
og pensjonsleverandøren ved forhold som uførhet og sykefravær. KLP på sin side har et stort
kundeapparat som inkluderer et HMS team med spesialkompetanse innenfor fagfeltet.
KKP og KLP har over tid oppnådd omtrent samme avkastning. Dyktighet i forvaltningen er en faktor,
men på et overordnet nivå antar vi liten forskjell i operativ forvaltningsevne. Den anses fullt ut
profesjonell begge steder. Verdijustert avkastning er det beste uttrykk for dette og er så vidt best hos
KKP over en tiårsperiode, men bokført er lik. Fremtidig avkastning er da en funksjon av risikobærende
evne og kompetansen til å utnytte denne på en optimal måte. Innenfor gitte forutsetninger om
vedlikehold av soliditet, mener vi dette blir nokså likt fremover.
KKP har i dag en forholdsvis høy soliditetskapital. En tilførsel av Songdalen og Søgne kommuners
bestand vil i dagens renteklima bety et behov for å øke denne soliditetskapitalen proporsjonalt dersom
soliditeten ikke skal svekkes. Etter fradrag for de elementer som delfinansieres fra KLP etter dagens
regelverk, er det estimert at dette betinger en netto tilførsel av Nye Kristiansand kommune på om lag
100 millioner kroner (31. desember 2017). Dersom en tolererer lavere soliditet kan dette beløpet
settes lavere, men dette vil i så fall lede til en redusert risikobærende evne og svekke muligheten for
fremtidig avkastning.
En tilførsel på 100 millioner kroner mener vi likevel er i en størrelsesorden som er relativt moderat i
forhold til samlede pensjonsforpliktelser for Nye Kristiansand kommune på over 5,5 milliarder.
Ved en utvidelse av KKP med Songdalen og Søgne kommuners bestand er dagens lave rentenivå en
utfordring da reinvestering av midlene knyttet til denne bestanden muligens vil måtte skje til renter
under den garanterte renten. Merverdier i dagens portefølje i KLP blir liggende igjen hos leverandøren
etter dagens regelverk. De lange rentene kan trekke opp i tiden frem mot en kommunesammenslåing
i 2020, men en kan ikke være sikker på fremtidig renteutvikling.
I dagens usikre økonomiske klima anbefales det ikke å velge en løsning som svekker kassens
soliditet. Vi mener derfor at det må tilføres proporsjonal egenkapital dersom denne løsningen blir
valgt.

Foreslått løsning
De økonomiske fordelene med en kasseløsning fremfor en forsikret løsning fremstår som moderate i
et fem til ti-års perspektiv. En beskjeden premiefordel kan fort spises opp av en ulempe med høyere
administrasjonskostnader. Slik saken står heller analysen samlet sett allikevel i retning av en fortsatt
løsning med egen kasse, der følgende punkter er de fremste argumentene for dette:




Lavere premie i dag,
Fysisk nærhet for arbeidsgiver og medlem
HR-tiltak som gir redusert sykefravær og uførhet gir noe større direkte belønning
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Bidra til å opprettholde en viss konkurranse når det gjelder drift og finansiering av offentlig
tjenestepensjon
Fleksibilitet når det gjelder bruk av kassens egenkapital til samfunnsnyttige formål lokalt

En overgang til forsikret løsning (i praksis i KLP) vil også kunne være et begrunnet alternativ hvor de
fremste argumentene for denne løsningen vil være:




Må ikke tilføre pensjonskassen ekstra kapital i størrelsesorden 100 millioner (per 31.
desember 2017)
Noe lavere administrasjonskostnader
Noe lavere operativ risiko og sårbarhet

En slik overgang vil imidlertid være mindre reversibel da dette på relativt kort sikt vil føre til kassens
nedleggelse, og at denne typen direkte sammenlikning ikke lenger kan gjøres.

Innspill til Aons foreløpige analyse levert 27. juni 2018
Aon og oppdragsgiver har lest og vurdert tilbakemeldingene gitt fra KKP og KLP og foretatt enkelte
endringer basert på innspillene. Av konkrete endringer er det inntatt en premieoversikt for 2016 og
engangsbevegelser ved frigjøring av midler, kapitalbinding og tilgang til midler. Utover dette står
rapporten slik den ble levert 27. juni 2018.

Vidar Pedersen
Ingrid Bratteberg
Lisa Borhaug Hansen
Aon Norway
24. september 2018
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Analyse
Dagens situasjon
Markedssituasjon for offentlig tjenestepensjon.
Nedenstående figur viser markedsutviklingen innen kommunal tjenestepensjon i perioden 1998 2018. Det er antall kommuner og fylkeskommuner som vises.
Per 1. januar

1998 2002 2006 2010 2014 2018
423

366

338

331

387

419

Gjensidige

2

15

0

0

0

0

Sparebank 1

1

0

0

0

0

0

DNB

2

31

57

65

33

0

Storebrand

4

22

35

32

3

1

KLP

Egen kasse
Totalt

20

18

19

20

22

25

454

454

451

450

447

447

I dag er KLP leverandør for Songdalen og Søgne kommuner mens Kristiansand kommunale
pensjonskasse (KKP) er leverandør for Kristiansand kommune.
Ingen norske livsforsikringsselskaper utenom KLP er i dag aktive tilbydere av kommunal
tjenestepensjon. Av historiske årsaker finnes det fortsatt mindre bestander i øvrige selskap, men det
eneste praktisk tilgjengelige alternativet per i dag er KLP når det gjelder leveranse av forsikret
løsning. Alternativet for kommuner er egen pensjonskasse. Antallet med egen pensjonskasse har økt
med en håndfull de senere årene, etter en lang periode der trenden var nedadgående. Følgende
tabell viser de kommunene som har etablert pensjonskasse de siste tolv år:
Kommune
Fjell kommune
Molde kommune
Lørenskog kommune
Harstad kommune
Tromsø kommune
Bærum kommune
Asker kommune

År
2006
2008
2011
2013
2014
2015
2015

Fra 2015 og frem til i juni 2018 er det ikke innvilget noen nye konsesjoner til kommunale
pensjonskasser.
Når det gjelder ytelsespensjon for privat sektor – har det i praksis ikke vært mulig å opprette nye
ordninger siden 2011. Det er heller ikke opprettet noen reelle nye private pensjonskasser, skjønt et
par enheter har oppstått teknisk som følge av fusjon/fisjon. Privat sektor har overveiende valgt å lukke
ytelsesordningen og la de ansatte gå over i en innskuddsordning. I motsetning til ellers i Europa har
det ikke blitt vanlig å legge innskuddsordningen i pensjonskasser i Norge.
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Utenom KS-området har også en del arbeidsgivere med offentlig tjenestepensjon hatt overgang til
innskudd de siste årene. Offentlig kjente saker inkluderer Statkraft (2014) og NSB (2019).
Denne trenden antas å forsterke seg hos arbeidsgivere med offentlig tjenestepensjon utenom KSområdet. Innenfor KS-Bedrift er det tariffavtalt adgang til å velge hybrid-ordning, men ikke innskudd.
For kommuner innenfor KS er man henvist til sentral tariffavtale om offentlig tjenestepensjon, og det
fremstår ikke sannsynlig med noen oppmyking av dette i KS-området.
Figuren under viser utviklingen i antall medlemmer av ulike typer pensjonsordninger i Norge i
perioden 2008 til 2017.
Statistikken1 er per 31. desember det angjeldende år.

1

Kilde: Finans Norge, Pensjonskasseforeningen, estimater
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Pensjonskostnader for de tre kommunene i dag
Nøkkeltall pensjonskostnader
Følgende tabell viser nøkkeltall for de tre kommunene for 2017 hver for seg og samlet.
Tall i millioner norske kroner.

Nøkkeltall fra regnskapet 2017

Kristiansand

Songdalen

Nye
Kristiansand

Søgne

Tall i millioner

Pensjonskostnad i driftsregnskapet
Premieinnbetalinger
Administrasjonskostnader
Akkumulert premieavvik 1.1
Premiegrunnlag ca.
Pensjonsmidler 1.1
Pensjonsforpliktelse 1.1
Premiefond 1.1
Akkumulert premieavvik i % av brutto
driftsinntekt
Pensjonskostnad i % av grunnlag
Innbetalt Premie i % av grunnlag
Påløpt premie i % av grunnlag
(beregnet av Aon)
Administrasjonskostnader i % av
grunnlag

322
347
16

27
22
2

33
24
2

382
393
19

433
1 918
4 741
5 379
203

10
178
320
42
23

3
218
402
81
15

446
2 314
5 464
5 502
241

7,9 %
16,8 %
18,1 %

4,6 %
15,4 %
12,5 %

1,8 %
15,15 %
11,0 %

7,6 %
16,5 %
17,0 %

17,1 %

16,3 %

17,0 %

17,1 %

0,8 %

0,9 %

0,9 %

0,8 %

Påløpt premie er beregnet/estimert av Aon basert på innhentet materiale fra leverandørene. Påløpt
premie i % av pensjonsgrunnlaget er størrelsen som er mest relevant å benytte som nøytralt
sammenlikningsgrunnlag.
Pensjonskostnad i driftsregnskapet er pensjonskostnad fastsatt i samsvar med § 13 i Forskrift om
årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), inklusive amortisering av tidligere
års premieavvik.
Premieinnbetalinger er summen som er fysisk innbetalt fra kommunen. Hvis innbetalt premie er
høyere enn pensjonskostnaden gir det et såkalte premieavvik, som da skal kostnadsføres i senere år.
Administrasjonskostnader er administrasjonsomkostninger og rentegarantipremie slik de er oppgitt i
regnskapet.
Akkumulert premieavvik er summen av premieavvik som skal kostnadsføres i kommende år.
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Premiegrunnlag er sum pensjonsgivende lønn for medlemmene av ordningen.
Pensjonsmidler er verdien av de faktisk avsatte midlene til fremtidige pensjoner
Pensjonsforpliktelse er verdien av den pensjonen som kommunen skylder sine ansatte.
Premiefond er en konto hos pensjonsleverandøren som kan brukes til å delvis betale påløpt premie.
De ulike prosentsatsene viser ovennevnte størrelser i prosent av premiegrunnlaget, for
sammenlignbarhet, i tillegg til at akkumulert premieavvik er vist i prosent av brutto driftsinntekt (2016).

Nærmere forklaring av regnskapsføring av pensjonskostnader i kommunene
I 2002 ble det innført et system med føring av premieavvik i kommunene, nedfelt i kommuneloven.
Premieavvik er pensjonsutgifter som er påløpt, men ikke ført i det kommunale driftsregnskapet.
Regelverket har vært kritisert av bl.a. Norges Kemner- og Kommuneøkonomers Forbund2. Det er
departementet som fastsetter reglene og de fleste parametere. Departementet har i sin
parametersetting hele tiden ligget i etterkant av markedsutviklingen, spesielt på renter.

I sum har dette medført positive premieavvik for de fleste kommuner. På landsbasis har det
akkumulerte avviket stabilisert seg på om lag 30 milliarder kroner for primærkommunene. Med andre
ord har kommunene hatt langt høyere utgifter enn det som så langt er anerkjent i regnskapene.
Figuren viser utvikling av historisk premieavvik for alle landets primærkommuner, frem til og med
2016.

2

Se. f.eks. bladet kommunal Økonomi nr. 8 2017.
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Veksten i premieavvik avtar nå, som følge av at amortisering av historiske avvik nå begynner å ta
innpå de årlige avvikene. Når det gjelder sum kostnad i driftsregnskapet har vi ennå noen år med
økning i vente før det stabiliserer seg grunnet stigende amortisering av historiske premieavvik.

Avtale om ny offentlig tjenestepensjon
Innledning og relevans
Etter lange forhandlinger mellom Staten, LO, Unio, YS og Akademikerne, kom det 3. mars på plass
en avtale som sikrer ansatte i offentlig sektor en ny pensjonsordning. Denne avtalen betyr i hovedsak
bedre pensjon enn den gamle ordningen, især for yngre ansatte. Den gjelder for ansatte født 1963 og
fremover.
Siden 3. mars har avtalen vært til behandling hos medlemsforbundene i organisasjonene. LO, Unio og
Ys annonserte sitt ja til avtalen etter uravstemningsresultatet ble klart 23. mai og Akademikerne ga sitt
ja 14. juni.
Det vil komme et høringsnotat til høsten og endelig lovvedtak i Stortinget i løpet av våren 2019.
Endringene skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2020.
Den viktigste endringen som er relevant i denne sammenhengen er at ordningen fra
1. januar 2020 er basert på alleårsopptjening. Dette innebærer at det opptjenes en ytelse hvert eneste
år i stilling. I den gamle ordningen oppnås full opptjening etter 30 år. Mer enn 30 års faktisk tjenestetid
i den gamle ordningen betyr lavere kostnader i ordningen fordi;
1) det er flere enn 30 år å fordele 30 års opptjening på, og
2) medlemmene bidrar fortsatt solidarisk med egenandel, selv om den ikke øker egen opptjening.
I den gamle ordningen hadde det en betydning for kostnadene hvor mange år en ansatt i snitt hadde
igjen til pensjon. Denne betydningen er i hovedsak borte fra 1. januar 2020 i en påslagsmodell.
AFP går fra å være en inntekstprøvd førtidspensjon til å være en livslang tilleggspensjon som kan tas
ut selv om man fortsatt står i stilling. Det er lite å tape på å ta ut AFP fremover, med den sannsynlige
konsekvens at tett opp til alle som kan ta ut AFP vil gjøre det, det betyr en frekvens på nær 100
prosent sett opp mot dagens frekvens på om lag 30 prosent. Muligheten til å tiltre et fellesskap for
AFP vil etter dette sannsynligvis ha mindre betydning (men ikke bli helt borte).
Rent forsikringsteknisk er den nye ordningen fortsatt en ytelsesordning, selv om enkeltelementer kan
minne om en hybrid- eller innskuddsordning i privat sektor. Endringene vil derfor ikke påvirke
vesentlig de finansielle vurderingene. Krav til soliditet, egenkapital mv. antas å være om lag de
samme som før. Det understrekes imidlertid at det er mange detaljer i finansieringsopplegget til ny
offentlig tjenestepensjon som ikke er avgjort ennå.

3. mars – avtalen
Den nye ordningen er en påslagsordning, som på lik linje med pensjonsreformen i 2011 i
folketrygden, sikrer at det skal lønne seg å jobbe lengre.
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Følgende to illustrasjoner er produsert av Arbeids- og Sosialdepartementet3 og illustrerer prinsippet
godt. De viser pensjonsnivåer ved 70 års alder som sum av tjenestepensjon og folketrygd avhengig
av uttaksalder for pensjon.
I den gamle ordningen må man jobbe til et sted mellom 69 og 70 år for å oppnå 66 prosent livsvarig
pensjon.

Figur 1 Viser pensjon ved 70 år i prosent av lønn (ASD 22. mars 2018)

I den nye ordningen holder det å jobbe til et sted mellom 66 og 67 år.

Figur 2 Figuren viser pensjon ved 70 år i prosent av lønn (ASD 22. mars 2018)

3

Gjelder 1963 kullet, ny ordning i eksempelet antas fullt innfaset.
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Ny alderspensjon og AFP
Opptjening i ny ordning vil gjelde for årskullene fra 1963 med virkning fra 2020. Eldre årskull vil
beholde dagens ordning med utvidede garantier.

Oppsatt pensjonsrettighet
Opptjening før 2020 vil gjøres om til en oppsatt pensjonsrettighet. Årskull 1963 - 1967 får et 2011tillegg (tillegg for opptjening før 2011).

Påslagsmodell
Det er opptjening for alle år i tjeneste. Påslagssatsene er på 5,7 prosent i intervallet 0 til 12 G, med en
tilleggssats på 18,1 prosent i intervallet 7,1–12 G. (Grunnbeløp per mai 2018 er kr. 96 883).
Sammen med opptjening i folketrygden kan opptjeningen illustreres som følger:

Pensjonsbeholdningen vil reguleres årlig i takt med endringen i folketrygdens grunnbeløp.
Ved pensjonering vil årlig alderspensjon beregnes ved at pensjonsbeholdningen deles med
folketrygdens delingstall. Faktisk antatt levealder er imidlertid lengre enn dette delingstallet.
Levealdersforutsetninger som benyttes av pensjonsleverandørene (K2013FT) vil derfor gi en høyere
pensjonspremie i prosent av grunnlaget enn det opptjeningssatsene tilsier.
Opptjeningssatsene er derfor ikke helt sammenlignbare med innskuddssatsene i privat sektor, men
man kan likevel si at de sammenlignet med de fleste bransjer i privat sektor fremstår som veldig gode
satser.

Ny offentlig AFP
Forslag til ny AFP er bygget på prinsippene i pensjonsreformen ved at det skal lønne seg å jobbe og
er bygget opp etter samme prinsipp som privat AFP dvs. som et livsvarig påslag i tillegg til
alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen. Kvalifikasjonskravene endres. I forslaget
forutsettes at det etableres systemer for medregning av kvalifikasjonstid og refusjoner mellom offentlig
og privat AFP, noe som skal sikre mobilitet mellom sektorene.
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AFP skal opptjenes fra 13 til 61 år med en sats på 4,21 prosent av pensjonsgivende inntekt i
folketrygden opp til 7,1 G. Årskullene 1963 - 1970 får et overgangstillegg i alderen fra 62 til 67 år.

Pensjonsbeholdningen ved pensjonsalder skal på samme måte som i påslagsmodellen deles på
folketrygdens delingstall og utbetales livsvarig.

Betinget tjenestepensjon
Denne ordningen vil et tillegg til alderspensjon for de som ikke kvalifiserer for ny offentlig AFP.
Opptjeningen starter fra 2020 og tjenes opp med 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G i år
med medlemskap i offentlig tjenestepensjon.

Fleksibelt uttak
Den nye pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år (til 70 år for AFP), og kan kombineres med
arbeidsinntekt uten avkortning. Pensjonsopptjeningen vil fortsette ved videre arbeid etter samme
prinsipp som i folketrygden.
Man har full rett til å ta ut hel eller delvis pensjon og fortsette i sin stilling i kommunen.
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Sammenlign av dagens og ny offentlig tjenestepensjon
Forskjellen på gammel og ny ordning illustreres i figuren under med størrelser beregnet for ansatt født
i 1973. AFP endres fra en ren tidligpensjonsordning til et livsvarig pensjonstillegg.

Figur 3 Forventet pensjonsnivå fra ulike avgangsaldre for 1973 kullet med oppgitte forutsetninger (ASD 22. mars
2018)
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Eksempelberegninger
I ny offentlig påslagsordning vil alle opptjeningsår telle, mens i den gamle bruttoordningen oppnås full
opptjening etter 30 år.
Nedenfor har vi laget et eksempel som viser uttak av pensjon fra 67 år. Vi har valgt 1987 - kullet for å
kunne illustrere effekten av opptjening i intervallet 30-34 år hvor vi sammenlikner den gamle
bruttoordningen mot en påslagsmodell uten overgangsordninger.

Figur 4 Sammenligning av pensjonsnivå i gammel og ny ordning ved ulikt antall opptjeningsår for ansatte i 1987
kullet med oppgitte forutsetninger.
Forutsetninger i eksempelet
Lønn

4,5 G

Deltid

100 %

Aldersgrense

70 år

Født
Alder innmeldt i offentlig tjenestepensjon

435 974

Flatt

1987
33- 37 år

Alder oppstart opptjening i folketrygden

25 år

Avgangsalder

67 år
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Eksempelet under viser endret pensjon ved økt uttaksalder i ny sammenlignet med gammel ordning. I
påslagsmodellen får medlemmene mer igjen for å utsette uttaket.

Figur 5 Sammenligning av pensjonsnivå i gammel og ny ordning ved ulike avgangsaldre for ansatte i 1987 kullet
med oppgitt forutsetninger.
Forutsetninger i eksempelet
Lønn

4,5 G

Deltid

100 %

Aldersgrense

70 år

Født

1987

Alder innmeldt i offentlig tjenestepensjon

37 år

Alder oppstart opptjening i folketrygden

25 år

Avgangsalder

435 974

Flatt

67-70 år
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Utdrag av demografisk analyse
Innledning
En demografisk analyse gir en god oversikt over bestanden av forsikringer for ansatte i kommunen.
Hovedhensikten er å belyse hvordan demografiske data påvirker pensjonsutgiftene i
pensjonsordningen. Vi har mottatt bestandsopplysninger fra KLP og KKP per 31. desember 2017 og
foretatt analysen basert på disse opplysningene.
Etter HTA i KS-området er det tvungen utjevning på premie i hvert utjevningsfellesskap hos samtlige
leverandører av offentlig tjenestepensjon. Det vil si at pensjonspremien (etter 8. oktober 2002)
avhenger av det såkalte utjevningsfellesskapet hos leverandør. Egen demografi har dermed mindre
betydning som beslutningsgrunnlag for valg av pensjonsleverandør mellom forsikrede løsninger. I en
forsikret løsning er det leverandørens utjevningsfellesskap som har størst innflytelse på premien.
Dette gjelder ikke hvis man organiserer tjenestepensjonsordningen gjennom en egen pensjonskasse.
Da vil pensjonspremien (i praksis fordi utjevningsfellesskapet er så lite) kun gjelde egne ansatte, og
kommunen står som selvassurandør for de ulike forsikringstilfellene (uføre-, ektefelle- og
barnepensjon).
Totalt har de tre kommunene til sammen omtrent 14 000 oppsatte rettigheter. Kommunene har
beskjeden mulighet til å påvirke uttak av oppsatt uførepensjon eller særalderspensjon (fra 65 år) for
disse tidligere medlemmene.

Oppsummering av nøkkeltall
Her er en oppstilling av nøkkeltall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og fellesordningen i KLP. Vi har
forsøkt å indikere retningen den enkelte faktor peker, og hvor sterk denne variabelen er i forhold til
kostnadsprediksjon.
Oppdatert per
1. januar 2018

Kristiansand
Songdalen Søgne
kommune
Samlet
kommune kommune
pensjonskasse

KLP
Felles

Retning Styrke

Antall medlemmer

5 807

518

725

7 050

291 566

Kvinneandel
Snitt aktuell deltid

73,95 %
70,48 %

79,34 %
71,61 %

81,10 %
67,07 %

75,08 %
70,21 %

75,08 %
69,94 %

KLP

Svak

Snitt
pensjonsgrunnlag

326 012

325 127

304 940

323 780

326 503

Egen

Svak

Lønn per årsverk

462 591

454 024

454 629

461 143

466 833

Egen

Svak

42,14

42,39

41,90

42,13

43,28

Egen

Svak

66,52

66,65

66,55

66,53

66,40

Egen

Middels

12,25 %

11,45 %

10,49 %

12,01 %

10,46 %

KLP

Sterk

Snittalder i
ordningen
Snitt fratredelse
(vektet
aldersgrense)
Uføreandel total
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Kvinneandel viser hvor stor andel av de ansatte som er kvinner. Kvinner har noe lengre
forventet levetid og høyere uføretilbøyelighet, som gir en litt dyrere premie for kvinner.



Snitt deltid viser gjennomsnittlig stillingsprosent. Tradisjonelt sett er det relativ mange som
jobber deltid i offentlig sektor.



Snitt pensjonsgrunnlag viser gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag tatt hensyn til stillingsprosent.
Det vil derfor avhenge av både snitt deltid, og lønn per årsverk.



Lønn per årsverk er gjennomsnittlig lønn per årsverk ved 100 prosent stilling4.



Snittalder i ordningen viser gjennomsnittlig alder for aktive i pensjonsordningen. Det viser
også indirekte gjennomsnittlig tid igjen til pensjonsalder, noe som er en betydelig
kostnadsdriver i den gamle offentlige pensjonsordningen, men er uten betydning i den nye.



Snitt fratredelse er uttrykk for gjennomsnittlig pensjonsalder. Dette gjelder kun alderspensjon,
og er et uttrykk for bruk av særaldersgrenser. Noen stillinger i offentlig sektor har
særaldersgrenser som tillater vedkommende å gå av med alderspensjon før 67 år. For
eksempel har hjelpepleier og fagarbeider særaldersgrenser 65 år. Det samordnes ikke med
alderspensjon i folketrygden slår først inn ved 67 år, og kommunen må dermed dekke hele
alderspensjonen frem til 67 år. Selv små forskjeller her kan bety mye for kostnadene. Det
følger da også at selv små feil i registrering av aldersgrenser vil gjøre variabelen upålitelig.
Det er dessverre en faktor der det typisk er vanlig at det ikke er 100 prosent korrekt
rapportering. Vi vil derfor advare mot å vektlegge for tungt den tilsynelatende forskjellen.



Uføreandel er definert som antall uføre dividert på antall aktive og uføre. Etter
pensjonsreformen i 2015, har uføreandel en mindre betydning for kommuner da den
overveiende delen av kostnadene nå faller på NAV.

Nærmere om snittalder
Det er verdt å merke seg at snittalderen er lavere i Nye Kristiansand enn i KLP. I denne typen
analyser har dette tidligere blitt benyttet som et viktig argument i favør av eget regnskap (kasse).
Imidlertid er argumentet klart svekket av avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som ble signert
mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene 3. mars i år. Ny offentlig tjenestepensjonsordning trer
etter planen i kraft 1. januar 2020, og er en ordning med der alle år mellom 13 og 75 i arbeid gir en
pensjonsopptjening (og dermed medfører en kostnad for arbeidsgiver).
Den tradisjonelle ordningen bygger på en definert tjenestetid på 30 år. Tjenesteår utover dette gir
ingen ytterligere opptjening. I et slikt system innebærer en lav snittalder ganske enkelt flere år å
fordele den samme totalkostnaden på, og dermed lavere årlig premie. I de kommunene der en
betydelig andel ligger an til å oppnå full tjenestetid, så vil denne effekten med en aldersforskjell på to
år gi en markant lavere premie.
I den nye påslagsmodellen vil alder fortsatt bety noe, men effekten vil være mye mer nyansert.

4

Lønn per årsverk er beregnet på aggregert nivå. Dvs. gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag / gjennomsnittlig
stillingsprosent.
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AFP – generelt
AFP er en førtidspensjon fra 62 frem til 67 for årskull frem til og med 1962. Fra årskull 1963 (2025)
faller denne typen AFP bort.
AFP som førtidspensjon har en streng inntektsprøving knyttet til seg. For å få full AFP må man i
praksis forlate stillingen. Dette har ført til at andelen som tar ut AFP i kommunal sektor har ligget på i
området 30% av de som har hatt mulighet.
Ny AFP i kommunal sektor fra 2025 fungerer på samme måte som AFP i privat sektor, og er ikke
lenger en førtidspensjon. Den er en livsvarig tilleggspensjon på toppen av alderspensjonen, og kan
kombineres fritt med inntekt og å stå i stilling. Andelen som tar ut ny AFP fra 2025 antas dermed å
ligge på nær 100 prosent av de som kvalifiserer for å ta ut.
I den neste ti-årsperioden er det likevel av betydning om man velger KLP eller en annen løsning. AFP
er prinsipielt sett en ikke-forsikringsbar ytelse, og dekkes i prinsippet med midler direkte ved uttak av
AFP. I KLP er det imidlertid mulig (men intet krav) å tiltre en utjevningsordning, som i praksis oppleves
som en fast pris på AFP.
Dersom det var slik at Nye Kristiansand kommune forventet et svært høyt uttak av AFP, ville dette
kunne være til hinder for utvidelse av egen pensjonskasse.

AFP – historisk uttak
Figuren viser det historiske uttaket av AFP, sett opp mot antallet aktive i samme årskull, i
kommunene, samt størrelsen på de årskull som når AFP-alder de neste 10 år. Vi ønsker her å finne et
grunnlag for en antagelse om fremtidig AFP-uttak.

Kristiansand kommune:
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Songdalen kommune:

Søgne kommune:
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De tre kommunene samlet:

21
Aon Norway | Notat – pensjonsløsning i Nye Kristiansand kommune

AFP - kostnadsprognose
Ved å anta samme uttaksprofil fremover som det har vært historisk har Aon Norway AS utarbeidet en
prognose for fremtidige kostnader basert på 30 prosent flatt uttak og sammenlignet med fastprisen
hos KLP. Her er alle tre kommuner slått sammen.

Figur 6 Prognose for fremtidige AFP kostnader basert på årskull med gammel AFP modell. Y-aksen
viser millioner kroner.

Beregningene er basert på eksisterende AFP-modell i offentlig tjenestepensjon. Årskullene fra og med
1963 vil kunne ta ut ny offentlig AFP fra 2025. Deretter vil det være 5-6 år med to AFP-modeller før
det kun vil være ny offentlig AFP for medlemmene.
Konklusjonen er at AFP ikke er til hinder for en kasseløsning. Prognosen er sensitiv for
omorganiseringer som berører grupper som kan ta ut AFP og andre hendelser som fører til økt AFPuttak. Det er ikke opplyst at det er planer som i vesentlig grad kan påvirke AFP – uttaket i Nye
Kristiansand kommune.
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Uføreutvikling Nye Kristiansand kommune
Etter uførereformen (2015) er uføreandel av mindre betydning for økonomien enn tidligere, særlig der
hovedtyngden av de ansatte har lønn på mindre enn seks ganger grunnbeløpet (mai 2018 er 6 G kr.
581 298).

Andel aktive under 6 G
Snitt pensjonsgrunnlag
uføre (hel og delvis)

Kristiansand

Songdalen

Søgne

84 %

86 %

84 %

Kr. 366 000

Kr. 345 000

Kr. 355 000

På generelt grunnlag er det likevel interessant å se på utviklingen.
For ansatte som får innvilget delvis uførepensjon med uføregrad mellom 20 og 50 prosent vil
pensjonsytelsen utbetales i sin helhet fra tjenestepensjonsordningen i KKP eller KLP uten bidrag fra
uføretrygd i folketrygden. Folketrygden utbetaler ikke uføretrygd for grader under 50 prosent. Det er
derfor interessant å se på bruken av delvise pensjoner under 50 prosent.
Tabellen under viser noen karakteristikker ved uføreutviklingen i de tre kommunene som utgjør Nye
Kristiansand kommune.
Kristiansand

Songdalen

Søgne

12,25 %

11,45 %

10,49 %

811

67

85

Mannsandel

13,8 %

6,0 %

7,1 %

Kvinneandel

86,2 %

94,0 %

92,9 %

Snittalder kvinner

55,18

51,65

56,23

Snittalder menn

56,82

61,64

60,80

79,6 %

75,0 %

63,3 %

Andel uførepensjonister
Antall

Snitt uføregrad menn
Snitt uføregrad kvinner

75,3 %

64,5 %

79,9 %

149 / 18 %

28 / 42 %

16 / 19 %

Hendelsesalder menn

48,02

49,57

48,70

Hendelsesalder kvinner

46,55

44,91

47,91

Antall med uføregrad < 50

Oppsummering demografisk analyse
Vår vurdering er at Nye Kristiansand kommune har en demografi som ligger nært opp til
gjennomsnittet i KLP. Demografi er en viktig faktor for å avgjøre om kommunen er best tjent med
fellesløsning eller eget regnskap.
Den viser svakt i favør av egen kasse med begrunnelse i lavere snittalder og litt lavere bruk av
særaldersgrense. Men, viser også svakt i favør av en forsikret løsning (KLP) med begrunnelse i
høyere uføreuttak.
Vår konklusjon er at demografi gir et ganske nøytralt utslag.
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I sum tror vi derfor at demografien ikke gir en endret premie ved å velge en kasseløsning eller en
forsikret løsning (i praksis KLP). Ny offentlig tjenestepensjon vil et alt å dømme ikke bidra til å gi noen
økt forskjell i de ulike løsningene.
En delt løsning der kassen lukkes vil gradvis føre til en dyrere bestand i kassen, men utviklingen
antas å være beskjeden den første tiden.
En løsning der avtalene i KLP lukkes fremstår i dag som ugunstig fordi det umiddelbart vil føre til en
markant dyrere premie for denne bestanden grunnet skifte av fellesskap i KLP.
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Rentenivå er en viktig faktor
Pensjon er langsiktige forpliktelser.
I Nye Kristiansand kommune er gjennomsnittsalderen blant aktive medlemmer 42,13 år ifølge en
analyse utført av Aon Norway AS våren 2018. Gjennomsnittlig pensjonsalder for alderspensjon er på
66,53 år. Det er i snitt nesten 25 år til 67 års alder. Deretter skal en mann i snitt ha pensjon i 21,5 år
og en kvinne i 25 år hvis aktuarens forutsetninger om levealder treffer. Det betyr at den
gjennomsnittlige ansatte i kommunen i dag skal ha et forhold til pensjonsordningen i 50 år fremover,
og pensjonsordningen må sørge for at det er tilstrekkelig med penger til å utbetale pensjon til de
omtrent 7 050 aktive medlemmene i Nye Kristiansands pensjonsordning i et tilsvarende
tidsperspektiv. I tillegg kommer de som allerede er pensjonister- samt rettigheter for de som har
sluttet og gått til andre arbeidsgivere.
I sum er det over 25 000 personer som vil ha et forhold til Nye Kristiansand pensjonsordning, og som
det skal være satt av penger for. KKP hadde ved utgangen av 2017 satt om lag 4,2 milliarder kroner i
rene pensjonsmidler for rettigheter i Kristiansand kommune. I tillegg kommer Songdalen og Søgne
med litt over 660 millioner.
Pensjonsmidlene er beregnet som tilstrekkelige, ut fra at de skal vokse til å kunne dekke avtalt
pensjon ved inntrådt pensjonsalder for den enkelte. To forutsetninger er helt sentrale her:
Den ene er at det tilføres premie for de som er aktive medlemmer i ordningen. Dette fremstår
selvforklarende.
Den andre forutsetningen er at pensjonsmidlene i hvert eneste år oppnår minimum en nærmere
bestemt grunnlagsrente.
Lønnsreguleringer og reguleringer av løpende pensjoner må finansieres for seg når de inntreffer.
Eksempelvis vil en lønnsøkning 5 prosent gjør at nødvendig kapital ved pensjonering øker
tilsvarende.
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Uten forutsetningen om grunnlagsrente ville innkalt premie måttet være tilsvarende høyere. Systemet
med grunnlagsrenter har tradisjoner i Norge tilbake til begynnelsen av 1900-tallet.5 Nivået på
grunnlagsrente har alltid hatt sammenheng med det generelle rentenivået. Den var nede i 2,25
prosent i 1946 på grunn av lavrentepolitikken, mens den ble hevet til 4 prosent i 1963. I moderne tid
gjelder følgende for kommuner med bakgrunn i KLP:
Midler skutt inn forut for 1. januar 2004
Midler skutt inn 2004 -2012
Midler skutt inn 2012-2015
Midler skutt inn f.o.m. 2015

3,4 %
3,0 %
2,5 %
2,0 %

For pensjonskasser gjelder det i tillegg særskilt at historiske grunnlagsrenter ikke overstiger 3 prosent.
For den enkelte pensjonsordning kan man beregne et vektet gjennomsnitt av grunnlagsrenter. Dette
er den avkastningen som pensjonsordningen minimum må oppnå. Under vises en tabell over vektet
snitt for de tre kommune sammen med durasjonen6 av forpliktelser. Sistnevnte er et uttrykk for når
pensjonsutbetalingene gjennomsnittlig forfaller, og hvor lang løpetid renteinvesteringer ideelt sett
skulle hatt for å møte disse forpliktelsene.
Kommune

Vektet rentegaranti

Durasjon

Kristiansand
Songdalen7
Søgne

2,56 %
2,38 %
2,50 %

16,57
-

Systemet med grunnlagsrenter er blitt kraftig utfordret de senere år, på grunn av utviklingen i
rentenivået
Følgende figur viser utviklingen i norske statsrenter fra 1985 til 2015.

5

(Kilde: Jon Hippe/ Pål Lillevold/ FAFO)
Durasjon er definert som den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån (eller en pensjonsforpliktelse)
beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer.
7
Durasjon er ikke oppgitt for de to kommunene fra KLP.
6
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Figur 7 Figuren viser utviklingen i norske statsrenter fra 1985 til 2015..
Den neste figuren viser den siste tidens utvikling i norske swaprenter med 15 års8 varighet. Det er den
nærmeste jevnlig observerbare renten til forpliktelsenes durasjon. Denne renten er også direkte
avgjørende for renten som må benyttes i Finanstilsynets Stresstest I 9, som er det viktigste målet på
soliditet i en pensjonskasse. Merk at aksen er kuttet på 1 prosent, ikke 0 prosent.

8

Kilde: Kommunalbanken/Sparebank1
Stresstest 1 er en forenkling av kravene under Solvens II, og er basert på virkelig verdi av eiendeler og
forpliktelser. Finanstilsynet anser at stresstesten reflekterer underliggende risiko på en bedre måte enn gjeldende
soliditetskrav, blant annet ved å vise hvordan verdien av forpliktelsene påvirkes av lavt rentenivå. Se mer på
www.finanstilsynet.no
9
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Figur 8 Figuren viser årlig rente i prosent.
Det har vært en røff periode med svært lave renter for pensjonsleverandørene. Den stadig
tilbakevendende Hellaskrisen og lettelser i EUs pengepolitikk hadde nok betydning for denne
utviklingen, samt også særskilt for Norge fallet i oljeprisen10 høsten 2014.
Både rentenivået, børsen og oljeprisen har hatt en hyggelig utvikling i 2018. Det ligger imidlertid i
sakens natur at det er vanskelig å forutsi utviklingen, og at det per definisjon er likeså sannsynlig at
renten faller tilbake som at den fortsetter å stige (i forhold til forventningene).
Figuren under illustrerer dette godt. Den viser usikkerhetsviften for styringsrenten slik den kommer til
uttrykk i siste pengepolitiske rapport (PPR) fra Norges Bank 15.mars i år. Midtscenariet er en forsiktig
økning av renten, men det er betydelig risiko også for tilbakefall av lave renter.

10

Kilde: Hegnar Marked
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Figur 9 Styringsrenten med usikkerhetsvifte 1). Prosent 1. kv. 2012 - 4.kv. 2021 2)

Rentenes påvirkning på pensjonskasser og livselskap
Når kommersielle livselskaper som Storebrand, DNB og andre ikke lenger ønsker å selge
ytelsespensjon, hverken offentlig eller privat, har dette også nær tilknytning til rentenivået. Grunnen til
dette er todelt. For det første er det den konkrete løpende investeringsrisikoen man påtar seg når
renten man kan investere til risikofritt er under den garanterte renten. Livselskapet eller
pensjonskassen må dekke eventuelle mellomværende fra sin egen bufferkapital. For det andre og
antagelig mer viktig i dag, så er d
e kravene som statsmyndighetene har satt til bufferkapital krevende å oppfylle når rentenivået er lavt.
Soliditetskrav for pensjonskasser og livselskap er i dag litt ulikt regulert, men det EU-vedtatte Solvens
II- regelverket er underliggende i begge tilfeller. For pensjonskasser er Stresstest 1 den viktigste
parameteren å forholde seg til. Helt konkret måler Stresstest 1 pensjonskassens bufferkapital sett opp
mot et tapspotensial definert i et formelverk fastsatt av Finanstilsynet. Dette tapspotensialet tilsvarer i
grove trekk det såkalte solvenskapitalkravet i Solvens II regelverket som gjelder for livselskap.
Det er vanligvis markedsrisiko som veier mest når både tapspotensialet i Stresstest 1 (for
pensjonskasser) og Solvenskapitalkravet (for livselskap) skal beregnes. Begge regelverk angir
definerte scenarier der eksempelvis aksjemarkedet faller kraftig. For KKP utgjorde såkalt
tapspotensial for markedsrisiko 1,05 milliarder per 31. desember 2017. I denne summen ligger blant
annet virkningen av at aksjemarkedet faller med 41 prosent. De nøyaktige stressfaktorene
bestemmes kvartalsvis av det europeiske finanstilsynet EIOPA.
Stresstest 1 (for pensjonskasser) regnes normalt som litt strengere enn Solvens II (for livselskap) rent
beregningsteknisk. Solvens II er imidlertid et lovfestet, bindende kapitalkrav, mens Stresstest 1 ikke er
direkte bindende. Finanstilsynet vil imidlertid gi ekstra oppmerksomhet til kasser som ikke innfrir, og
kan beordre tiltak, slik at den praktiske forskjellen i realiteten ikke er så stor. Den sannsynlige,
fremtidige utvikling på området er også at kasser og livselskap blir likestilt med utgangspunkt i
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gjeldende regelverk for livselskap. Dette vil innebære at det blir litt enklere å gjøre det bra på
Stresstest 1 for kommunale pensjonskasser, samtidig som testen går fra å være en retningslinje til å
være bindende.
KKP kommer forholdsvis godt ut av Stresstest 1 per 31. desember 2017. Dette har sammenheng med
en sterk bufferkapital og egenkapital relativt sett til forsikringsforpliktelsene.
Målsettingen er en stresstestverdi på under 100 prosent.
I tabellen under viser vi faktisk situasjon per 31. desember 2017. Vi har også lagt på et utfordrende
scenario der swaprenten faller tilbake med 25 punkter.

Scenario

Faktisk
31.12.2017
Rente ned
0,25%

Premiereserve

Sum egenkapital og
buffer -årsregnskap

4534

1324

EK + BK i % av
Pensjonsmidler

29 %

Stresstest 1
verdi

81 %
93 %

I neste tabell viser vi tenkte effekter på stresstesten der pensjonskassen tar opp nye kunder med
premiereserve på 0,6 milliarder uten tilførsel av ny egenkapital eller annen bufferkapital.

Scenario
Tilflytting
31.12.17
Rente ned
0,25%

Premiereserve

Sum egenkapital og
buffer -årsregnskap

5199

1324

EK + BK i % av
Pensjonsmidler

25 %

Stresstest 1
verdi

92 %
106 %

I neste tabell viser vi tenkte effekter på stresstesten der pensjonskassen tar opp nye kunder med
premiereserve på om lag 0,6 milliarder og tilførsel av ny egenkapital og annen bufferkapital på til
sammen 200 millioner.

Scenario
Tilflytting
31.12.17
Rente ned
0,25%

Premiereserve

Sum egenkapital og
buffer -årsregnskap

EK + BK i % av
Pensjonsmidler

1524

29 %

5199

Stresstest 1
verdi

80 %
91 %
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Livsforsikringsselskap (inkl. KLP) følger fra 1. januar 2016 Solvens II regelverket fullt ut. I
årsrapporten vises den såkalte solvensmarginen, som viser tilgjengelig solvenskapital sett opp mot
solvenskapitalkravet. Solvenskapitalkravet tilsvarer mer eller mindre tapspotensialet i Stresstest 1.
KLP rapporterer en Solvensmargin på 242 prosent per 31. desember 2017 (209 prosent per 31.
desember 2016). Kravet er 100 prosent og KLP har dermed en meget god margin. KLP har
forsikringsforpliktelser på 490 milliarder kroner. Eventuell inntreden av Kristiansand kommune med
5,5 milliarder vil bare ha helt marginal betydning på solvensmarginen i KLP.

31
Aon Norway | Notat – pensjonsløsning i Nye Kristiansand kommune

Avkastning og soliditet
Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) har over tid har oppnådd omtrent samme avkastning
som KLP.
Følgende figur viser både faktisk avkastning fra 2008 til og med 2017 og kumulativ gjennomsnittlig
avkastning for samme periode. Med kumulativt snitt for 2009 menes det geometriske snittet for 20082009, mens for 2010 menes det geometriske snittet for 2008-2010 og så videre.

Figur 10 Verdijustert avkastning 2008 - 2017
Følgene graf viser tilsvarende graf for bokført avkastning (fra 2008).

Figur 11 Bokført avkastning 2008 - 2017
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Dyktighet i forvaltningen er en faktor for å oppnå gode avkastningsresultater, men på et overordnet
nivå antar vi liten forskjell i operativ forvaltningsevne. Vi legger i denne sammenhengen til grunn at
den kan anses fullt ut profesjonell begge steder. Verdijustert avkastning er det beste uttrykket for
dette. Verdijustert avkastning er så vidt best hos KKP, mens bokført avkastning er lik i tiårsperioden
ved utgangen av 2017. Dette kan skyldes en sterkere prioritering av oppbygging av bufferkapital hos
KKP.

Tabellen under viser hvordan investeringene er fordelt på ulike aktivaklasser i KKP og KLP.
31.12.2017

31.12.2017

KKP

KLP

Globale aksjer

22 %

16 %

Norske aksjer

8%

3%

Eiendom

9%

12 %

Annet

0%

3%

Sum aksjer, eiendom og alternativ

39 %

35 %

Globale obligasjoner

15 %

15 %

Norske obligasjoner, omløp

28 %

5%

Norske obligasjoner, HTF

11 %

27 %

Utlån

0%

12 %

Pengemarked

7%

7%

Sum renter

61 %
100 %

65 %
100 %

I figurene under ser vi beholdningen av aktiva i KKP og KLP tilbake til 2013. I KKP ser vi en økning i
andel av aksjer, eiendom og andre egenkapitalinstrumenter. Vi observerer en økning også i KLP, men
langt mer beskjeden.

Figur 12 Utvikling i porteføljeallokering i KKP fra 2013 til 2017
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Figur 13 Utvikling i porteføljeallokering i KLP fra 2013 til 2017

Figurene illustrerer at KKP har en noe høyere aksjeeksponering enn KLP. KKP har økt
aksjeeksponering de senere årene, men perioden er noe kort for å kunne si noe statistisk sikkert.
KKP har i dag en sterk soliditet. En tilførsel av Songdalen og Søgne kommuners bestander i dagens
renteklima vil imidlertid bety et behov for å øke denne soliditetskapitalen minimum proporsjonalt. Det
er beregnet at dette betyr en tilførsel på om lag 200 millioner kroner (31. desember 2017 verdi). Av
dette kan en regne med at medflyttet kapital fra KLP utgjør om lag halvparten (31. desember 2017
verdi). Netto finansieringsbehov vil derfor være om lag 100 millioner.
I dagens rentesituasjon bør en være varsom med å velge en løsning som svekker kassens soliditet.
Songdalen og Søgne kommuners bestand bør ikke flyttes til Kristiansand kommunale pensjonskasse
uten at det tilføres egenkapital til KKP slik at soliditeten ikke utvannes.
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Premiebilde
Premienivå 2016 og 2017 faktisk
Følgende tabell gir et bilde av premienivåene for de ulike kommunene i 2016 og 2017.
Det er tatt hensyn til kjente oppgjørselementer som er opplyst fra leverandørene, samt opplysninger
fra forsikringstekniske oppgjøret (kontoutskrift) fra 2015, 2016 og 2017.

Premier 2016

Lov om
forsikringsvirksomhet § 4-5
Premie for opptjening og
risiko

Kristiansand
kommune

Songdalen
kommune

Søgne
kommune

KKP

KLP

KLP

MNOK

% av PG

MNOK

% av PG

MNOK

% av PG

152,1

8,3 %

14,8

8,6 %

17,6

8,7 %

Tillegg for kostnader

17,0

0,9 %

1,8

1,0 %

2,2

1,1 %

Bruttogaranti (§4-5 3.ledd)

19,1

1,0 %

2,6

1,5 %

3,0

1,5 %

Reguleringspremie (§4-5,
2.ledd)

118,9

6,5 %

7,2

4,2 %

9,6

4,7 %

AFP

35,2

1,9 %

3,5

2,0 %

4,1

2,0 %

SUM

342,3

18,7 %

29,9

17,4 %

36,5

17,9 %

Premier 2017

Kristiansand
kommune

Songdalen
kommune

Søgne
kommune

KKP

KLP

KLP

Lov om
forsikringsvirksomhet § 4-5
Premie for opptjening og
risiko
Tillegg for kostnader
Bruttogaranti (§4-5 3.ledd)
Reguleringspremie
(§4-5, 2.ledd)
AFP
SUM

MNOK

% av PG

MNOK

% av PG

MNOK

% av PG

159,8

8,3 %

15,4

8,6 %

18,8

8,6 %

17,9

0,9 %

1,9

1,0 %

2,3

1,0 %

18,3

1,0 %

3,0

1,7 %

3,8

1,7 %

92,1

4,8 %

5,7

3,2 %

7,5

3,5 %

40,6

2,1 %

3,1

1,7 %

4,6

2,1 %

328,6

17,1 %

29,0

16,3 %

36,9

17,0 %

,
Forklaring til tabellen over:
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Premie for opptjening og risiko er den delen av premien som bygge opp de ansattes rettigheter år
for år, og avhenger en del av bestandens demografi - se nærmere redegjørelse i den demografiske
analysen.
Tillegg for kostnader for tjenester
Summen av administrasjonskostnader og rentegarantipremie En pensjonskasse av moderat størrelse
har typisk noe høyere administrasjonskostnader enn KLP.
Bruttogaranti er en premie som representerer en lang rekke ikke-forsikringsbare utgifter i en
kommunal pensjonsordning. I KLP er denne ganske jevn og fast mens det for mindre bestander
svinger en del.
Reguleringspremie er premie for å verdiregulere pensjoner og opptjente rettigheter i samsvar med
endring i G eller lønn.
I sum har Kristiansand i 2017 en premie som er svakt høyere enn Songdalen og Søgne relativt til
grunnlaget. Vår vurdering er at den svake premieforskjellen samsvarer brukbart med de fundamentale
demografiske opplysningene.
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Estimert premienivå for hele nye Kristiansand i 2016 og 2017
Følgende tabell gir et bilde av hva premien ville ha vært i 2016 og 2017, i) hvis alle tre kommunene
var i KLP og ii) hvis alle tre kommunene var i kassen.
Premienivået er i dette tilfellet prinsipielt sett er estimat utført av Aon Norway AS, men antas å være
tett på det reelle.

Premier 2016

Nye Kristiansand kommune

Nye Kristiansand kommune

som KLP i 2016

som KKP i 2016

Lov om forsikringsvirksomhet § 4-5

MNOK

Premie for opptjening og risiko

% av PG

MNOK

% av PG

190,8

8,7 %

183,3

8,3 %

Tillegg for kostnader

23,0

1,0 %

20,5

0,9 %

Bruttogaranti (§4-5 3.ledd)

33,0

1,5 %

24,7

1,1 %

128,6

5,8 %

136,6

6,2 %

AFP

42,5

1,9 %

42,4

1,9 %

SUM

417,9

19,0 %

407,6

18,5 %

Reguleringspremie (§4-5, 2.ledd)

Premier 2017

Nye Kristiansand kommune

Nye Kristiansand kommune

som KLP i 2017

som KKP i 2017

Lov om forsikringsvirksomhet § 4-5
Premie for opptjening og risiko

MNOK

% av PG

MNOK

% av PG

199,0

8,6 %

193,2

8,4 %

Tillegg for kostnader

24,1

1,0 %

21,6

0,9 %

Bruttogaranti (§4-5 3.ledd)

39,8

1,7 %

25,1

1,1 %

Reguleringspremie (§4-5, 2.ledd)

99,9

4,3 %

106,2

4,6 %

AFP

43,5

1,9 %

48,9

2,1 %

SUM

406,3

17,6 %

394,9

17,1 %

Vurdering av fremtidig premie
Det ligger i dagens situasjon en fordel ved å være i KKP på omtrent 11,5 millioner kroner basert på
2017 tall. Beløpet er omtrent det samme baserer vi oss på 2016 tall. En betydelig del av forskjellen
kan tilskrives bruttogarantien som vil kunne svinge betydelig fra år til år.
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Den påregnelige delen av forskjellen (premie for opptjening og risiko) vil være i området 5 til 6
millioner. Uten hensyn til endringer i offentlig tjenestepensjon er dette en forskjell som det er grunn til
å anta at vedvarer.
Med de endringene som partene kom til enighet om 3. mars, og godkjent i uravstemning, er det vår
vurdering at premiene vil konvergere mot å bli nøytrale fra om lag 2020 til 2021.

Engangseffekter – kapitalbinding, frigjøring av midler og tilgang
til verdier
Samling i KKP
Dersom Nye Kristiansand kommune velger en løsning hvor Nye Kristiansand kommune er i KKP vil
det være et finansieringsbehov på omtrent 200 millioner kroner for å flytte bestanden til Songdalen og
Søgne til KKP. Basert på beregningene i tabellen under kan vi anta at det kan finansieres med om lag
108 millioner kroner i flyttbar kapital fra KLP.
Ved opphør av avtalene i KLP for Songdalen og Søgne vil det derfor være ikke-flyttbar kapital igjen i
KLP på omtrent 72 millioner kroner. Dette er differansen mellom samlet soliditet i KLP (181 millioner
kroner) og flyttbar soliditetskapital i KLP (108 millioner kroner).
KKP har gjennom kommentarene til foreløpig versjon av dette notatet uttrykt at det er rom for å øke
bufferkapitalen ved en årlig tilførsel av kapital enten via innskudd eller økte premie. Det beskrives et
forslag om å erstatte engangsinnbetalingen med en årlig tilførsel på 6 millioner kroner i året i 17 år.

Samling i KLP
Dersom Nye Kristiansand kommune velger samling i KLP vil det være nødvendig med et
egenkapitalinnskudd på om lag 133 millioner kroner.
I et slikt scenario vil oppløsning av pensjonskassen skape en frigjøring av midler i KKP. Beregningene
viser et maksimalt potensiale (tall per 31. desember 2017) på 831 millioner kroner. Dette innbefatter
samlet soliditet i KKP sett opp mot Kristiansand kommune sin andel av reserven fratrukket
tilleggsavsetninger og egenkapitalkravet til KLP.
Oppnåelse av maksimalt potensiale er en tidskrevende prosess gjennom en betydelig
overgangsperiode. Transaksjonskostnader og avviklingskostnader må det også tas hensyn til.
Det er også et alternativ å vurdere virksomhetsoverdragelse av KKP til KLP. Prosess og effekter av
dette er ikke del av notatet.
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Reserve 31.12.2017

Songdalen
kommune
290 000 000

Søgne
kommune
376 000 000 KKP totalt
Kristiansand kommune

Kristiansand
kommune
4 534 000 000
4 182 000 000

Kursreguleringsfond -flytteverdi
Kursreguleringsfond ikke flyttbart
Tilleggsavsetninger flytteverdi
HTF (hold til forfall) merverdi ikke
flyttbar
Egenkapital flyttbar
Egenkapital ikke flyttbar
Annen soliditetskapital, ikke flyttbar

25 000 000
6 000 000
14 000 000

30 000 000 Kursreguleringsfond
8 000 000
17 000 000 Tilleggsavsetninger

8 000 000
9 000 000
10 000 000
8 000 000

10 000 000
12 000 000 Innskutt egenkapital
12 000 000 Opptjent egenkapital, inkl. RUF
11 000 000

324 000 000
145 000 000

Samlet soliditet KLP 31.12.2017

80 000 000

101 000 000 Samlet soliditet KKP 31.12.2017

1 325 000 000

Flyttbar solidtetskapital KLP 31.12.17

48 000 000

Behov for økt soliditetskapital KKP
Netto finansieringsbehov

597 000 000
259 000 000

60 000 000
Egenkapitalkrav KLP

133 000 000

Maks potensiale for frigjøring

831 000 000

200 000 000
92 000 000

Administrative og strukturelle forskjeller av betydning
Innledning
Det vises til vedlegg som beskriver formelle styringsstrukturer i KKP og KLP. Nye Kristiansand
kommune vil ha noe innflytelse i begge strukturer, men åpenbart mest innflytelse i egen kasse.

Finansiell fleksibilitet
En egen pensjonskasse skal treffe beslutninger ut fra hva som tjener pensjonskassens interesser og
formål best, den er slik sett både formelt og reelt uavhengig av sponsorforetakene. Formålet er å yte
pensjon.
En bruk av pensjonskassens midler i strid med formålene, selv om det for øvrig skulle være til gunst
for lokalsamfunnet for øvrig ville være vedtektsstridig. Det enkelte styremedlem er ansvarlig for å
treffe beslutninger etter beste evne i samsvar med dette.
Det kan likevel være situasjoner der det lar seg pensjonskassens formål er forenlige med lokale
samfunnsnyttige formål, der pensjonskassen blir kompensert minst på linje med tilsvarende
investeringer i markedet, og at det ikke øker risikoen vesentlig.

Løpende service overfor medlemmer og arbeidsgiver
Både KKP og KLP oppleves å ha en god service i dagens situasjon.
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KLP har en god dokumentasjon på oppnådd kundetilfredshet gjennom formaliserte undersøkelser fra
Norstat som gjennomgående gir høy score på medlemsbehandling, samt reviderte statistikker over
korrekte pensjonsutbetalinger som er stilt tilgjengelig.
KLP har lagt mye ressurser i utvikling av medlemsportal og automatisering av pensjonssøknader, der
en har kommet noe lenger enn KKP (inklusive underleverandører). Over tid vil dette sannsynligvis
utligne seg.
KKP har på sin side med den nære fysiske plasseringen et betydelig antall personlige veiledninger,
som KLP i sin standardleveranse ikke vektlegger i samme grad. KKP opplyser at de har omtrent ti
ansatte per uke som er innom for en prat om pensjonsopptjening og –utbetaling. I løpet av et år er
dette et betydelig antall møter mellom medlemmene og KKP som pensjonsleverandør. Et lett
tilgjengelig servicetilbud gir rom for avlastning for personaladministrasjonen i Kristiansand kommune.
KLP har et HMS team som har blant annet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og
livsfasepolitikk. Teamet kan bidra både faglig og økonomisk. KKP opplyser at de samarbeider med
HR enheten ved uførhet og sykefravær.

Kommende utfordringer
De rene administrasjonsomkostningene for Kristiansand kommune i Kristiansand kommunale
pensjonskasse er noe høyere enn de ville ha vært i KLP. De er av Aon estimert til å være på om lag
16,7 millioner kroner i 2017 - mens de ville vært om lag 14,2 millioner etter standardsatsene i KLP.
Dette fremstår som naturlig knyttet til at det vil være enkelte områder der en får betalt for stordrift, ikke
minst knyttet til investeringer og oppgraderinger på systemsiden.
De rene administrasjonsomkostningene i KKP er litt høyere enn de ville ha vært i KLP, men KKP
fremstår som kostnadseffektive i forhold til størrelsen.
Ved å benytte underleverandør (Gabler pensjonstjenester) på medlemssystem får KKP i dag indirekte
noe betalt for stordrift, men det er likevel slik den samlede porteføljen på dette systemet er langt
mindre enn KLP.
I sum tror vi at kostnadsforskjellen vil vedvare på minst dagens nivå i en periode fremover, ikke minst
grunnet nødvendige investeringer og tilpasninger i forbindelse med ny offentlig tjenestepensjon, og en
rekke regulatoriske initiativer fra EU, herunder IORP II. Mest realistisk vil det her bli en periode med
økte kostnadsforskjeller.
Når det gjelder ny offentlig tjenestepensjon vil dette være knyttet til både systeminvesteringer og
nødvendig oppbygging eller innhenting av kompetanse. For eksempel vil beregning og utbetaling av
pensjon bli langt mer komplisert enn det er i dag når de som er født fra 1963 skal ha en del av
pensjonen etter det nye systemet, men også en del etter det gamle systemet i henhold til den
opptjeningen de hadde forut for ikrafttreden av ny ordning. Det beskrives i 3. mars-avtalen at også
opptjening etter gammel ordning skal kunne tas ut fleksibelt og nøytralt, uten at det er beskrevet
detaljert foreløpig. Sammen med en rekke nye garantiregler vil dette betydelig øke kravet til kunnskap
hos pensjonsrådgivere og beregnere.

Når det gjelder IORP II så foreligger det fortsatt ingen utkast til norsk regelverk. Indikasjoner i
presentasjoner fra Finanstilsynet11 viser at det kan bli stilt krav til separat risikostyringsfunksjon med
selvstendig rapporteringsplikt til styret. Dette vil til en viss grad kunne være kostnadsdrivende

11

Avdelingsleder Finanstilsynet Hege Bunkholt, Sandefjord 17. april 2018
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Vurdering av de konkrete løsningene
Løsning 1: Kristiansand til KLP
Ved flytting av Kristiansand kommunes portefølje til KLP vil det være nødvendig med et
egenkapitalinnskudd på om lag 130 millioner kroner, samt en årlig innkalling på anslagsvis 15
millioner kroner.
Etter en betydelig overgangsperiode vil det sannsynligvis la seg gjøre å oppløse pensjonskassen i et
slikt scenario, hvilket teoretisk frigir kassens egenkapital. Transaksjonskostnader ved salg av mindre
likvide aktiva kommer til fradrag. Dette kan gjelde f.eks. eiendommer. Andre avviklingskostnader
kommer også til fradrag. Beløpet kan således bli betydelig mindre. Det faller utenfor notatet å beskrive
en optimal oppløsningsprosess.
Det kan også være at det er nødvendig med tilskudd av pensjonsmidler ved en flytting av bestanden,
dette har vi ikke nøyaktige opplysninger om på det nåværende tidspunkt, men det kan skyldes f.eks.
historiske avvik i registreringspraksis.
Premien vil umiddelbart gå noe opp, med anslagsvis 10-11 millioner kroner årlig. På 3-5 års sikt antas
imidlertid forskjellen å utligne seg, hovedsakelig begrunnet i overgang til ny offentlig tjenestepensjon
fra 2020.
Ved oppløsning av pensjonskassen må øvrige medlemsbedrifter i KKP varsles og få mulighet til å
velge annen pensjonsleverandør for sine pensjonsavtaler.

Skisse til tidslinje - flytting
Dersom en velger å overføre Kristiansand kommunes pensjonsordning til KLP ved hjelp av
flytteregelverket (forsikringsvirksomhetsloven kapitel 6), gjelder lovens frister, samt at HTA i KSområdet inneholder relevante frister i TPO-vedtektenes §14-1 a. Oppsigelse av dagens avtale skal
skje innen 30. september 2019 for flytting 1. januar 2020. Forut for oppsigelse skal det også
gjennomføres formelle drøftinger «tidligst mulig», jfr. HTA 2.1.10.
KLP antas å kunne motta KKPs bestand uten større praktiske problemer. Det er imidlertid å anbefale
å gjennomføre en grundig kvalitetskontroll av medlemshistorikk forut for endelig avgjørelse.
Overføring ved hjelp av porteføljeoverdragelse eller andre metoder faller utenfor notatet å beskrive i
detalj. Felles for disse metodene er at flytteregelverkets frister ikke kommer til anvendelse, og at
overdragelsen skal godkjennes av Kongen.

Løsning 2: Songdalen og Søgne til KKP
Basert på KKPs årsregnskap 2017, og et prinsipp som tilsier at det skal være en proporsjonalt like
stor soliditetskapital som KKP har i dag, må det skytes inn egenkapital eller bufferkapital på om lag
200 millioner kroner. Av dette kan vi anta at det kan finansieres om lag 100 millioner kroner i flyttbar
kapital fra KLP.
Egenkapitalen kan skytes inn som en miks av fast eiendom og kontanter etter nærmere dialog med
Finanstilsynet. Ved innskudd av eiendom påløper dokumentavgift. KKP har også oppgitt mulighet for
årlig tilførsel (se vedlegg med KKPs kommentarer).
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Når det gjelder løpende kostnad bibeholdes den fordelaktige premien innledningsvis, men denne
fordelen vil på 3-5 års sikt reduseres eller forsvinne med begrunnelse i overgang til ny offentlig
tjenestepensjon fra 2020.
Skisse til tidslinje - flytting
Dersom en velger å overføre Songdalen og Søgne kommuners pensjonsordninger til KKP ved hjelp
av flytteregelverket (forsikringsvirksomhetsloven kapitel 6), gjelder lovens frister, samt at HTA i KSområdet inneholder relevante frister i TPO-vedtektenes §14-1 a. Oppsigelse av dagens avtale skal
skje innen 30. september 2019 for flytting 1. januar 2020. Forut for oppsigelse skal det også
gjennomføres formelle drøftinger «tidligst mulig», jfr. HTA 2.1.10.
KKP antas å kunne motta bestandene uten større praktiske problemer. Det er imidlertid alltid å
anbefale å gjennomføre en grundig kvalitetskontroll av medlemshistorikk forut for endelig avgjørelse.

Løsning 3: Lukking av KKP
Lukking innebærer at dagens medlemmer av KKP beholder sitt medlemskap, mens nyansatte meldes
inn i KLP. Dette innebærer da ingen vesentlige engangseffekter. I år 1 vil kostnadsbildet også være
veldig likt dagens. Imidlertid vil premien i KKP sakte men sikkert stige som følge av økende alder i
denne gruppen.
Løsningen er etter vårt syn ikke økonomisk optimal, men kan være et akseptabelt kompromiss
dersom en kommer til at Nye Kristiansand kommune skal ha forsikret løsning som hovedløsning
Lukking innebærer at eksisterende struktur kan utfases etter en plan som ivaretar hensynet til optimal
realisering av aktiva og pensjonskassens organisasjon på en best mulig måte. Tapet på denne
løsningen i forhold til løsning 1 vil være moderat de første årene.
Ved en lukking eksisterer også pensjonskassen struktur fortsatt – som teoretisk muliggjør en annen
beslutning i fremtiden.

Løsning 4: Lukking av avtalene i KLP
Lukking innebærer at dagens medlemmer av KLP beholder sitt medlemskap, mens nyansatte meldes
inn i KKP.
Løsningen er antagelig den minst optimale rent økonomisk, men kan være et nødvendig kompromiss
en dersom en beslutter l at Nye Kristiansand kommune skal ha pensjonskasse som hovedløsning men samtidig ikke er finansielt i stand til å reise det nødvendige egenkapitaltilskuddet.
Ved en lukking av avtalene i KLP videreføres også pensjonskassen struktur – som teoretisk muliggjør
en annen flytting av de lukkede avtalene inn i kassen på et senere tidspunkt når den finansielle
løftekraften er sterkere.
Lukking vil medføre et engangstilskudd til KLP, samt en markant høyere løpende premie. Dette skjer
fordi man skifter felleskap til det lukkede fellesskapet i KLP. Det lukkede fellesskapet har en helt
annen demografi enn det åpne, og er naturlig betydelig dyrere.
Det er å anta at ny offentlig tjenestepensjon også kommer til å ha konsekvenser for innretningen av
det lukkede felleskapet i KLP, men det faller utenfor notatet å utrede dette.
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Oppsummering
Per 24. september 2018 fremstår det som relativt jevnt i det lange løp om en utvider pensjonskassen
eller velger KLP.
Lukkealternativene fremstår som ikke optimale, men kan forsvares i gitte situasjoner.
Det er også et konkurransemessig perspektiv. KLP er nær ved å ha monopol, noe som helt prinsipielt
sett er negativt, og det vil slik sett være et selvstendig argument for å opprettholde kassen i en ellers
marginal situasjon.
Dermed blir vår rangering av alternativene som følger:
1.
2.
3.
4.

Samling i Kristiansand kommunale pensjonskasse
Samling i KLP
Lukking av Kristiansand kommunale pensjonskasse
Lukking av avtalene i KLP
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Vedlegg
Medlemsfordeler KLP
Medlemsfordeler KKP
Formell styringsstruktur i KLP
Formell styringsstruktur i KKP
Tilbakemeldinger fra KKP på foreløpig analyse levert 27. juni 2018
Tilbakemeldinger fra KLP på foreløpig analyse levert 27. juni 2018
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Medlemsfordeler i KLP
KLP har en rekke medlemsfordeler. Under beskrives de antatt viktigste. De er oppgitt av KLP å være
medlemsfordeler per 20. april 2018. Det er angitt hvilke konsekvenser en overgang til DKP vil få for de
som allerede benytter disse tilbudene, dersom et skifte hadde skjedd i dag. Både fordelene og
konsekvensene kan endre seg frem mot 1. januar 2020. For full oversikt og oppdaterte betingelser,
søk på medlemsfordeler på www.klp.no
KLP opplyser at pensjonskasser som har avtale med KLP pensjonstjenester kan oppnå de samme
fordeler for sine medlemmer.

Forsikringer
KLP tilbyr 22 forsikringer. Medlemmer betaler 5 prosent lavere pris enn andre kommuneansatte. Ikkemedlemmer som har inngått avtale når de var medlem beholder medlemsfordelene til neste
hovedforfall.

Boliglån
KLP tilbyr rente fra 2,15 prosent (under 70 prosent av boligverdi) og lave gebyrer. Ikke-medlemmer får
2,55 prosent. Ikke-medlemmer som tok opp lån som medlemmer beholder rentebetingelser frem til
refinansiering eller behov for opplåning.
Er du under 35 år får du Boliglån Ung til 2,05 prosent. Dette tilbys kun medlemmer.

BSU
Medlemmer får på 3,70 prosent p.a. Ikke-medlemmer får 3,0 prosent

Sparekonto
1,25 prosent rente fra første krone, Ikke medlemmer får 0,85 prosent.

Kredittkort
Ingen årsgebyr og gratis reiseforsikring. Tilbys kun medlemmer

Individuell pensjonssparing (IPS) og pensjonskapitalbevis
Forvaltningshonorar kun 0,3 prosent i året, 0,4 prosent for ikke-medlemmer.
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Medlemsfordeler i KKP
Pensjonskassen har lang tradisjon for å yte lån til medlemmer og pensjonsmottakere. Lånene sikres
med 1. prioritets pant innenfor 70 prosent i bolig eller fritidsbolig. Låneordningen administreres på
oppdrag- og etter reglement fastsatt av pensjonskassen, for tiden av Sparebanken Sør.
Parallelt med medlemslån som løper i pensjonskassens egen balanse, har også rettighetshavere i
pensjonskassen tilgang til fremforhandlet avtale med Storebrand (i regi av Pensjonskasseforeningen)
om hhv. boliglån, de viktigste skadeforsikringsproduktene
(bil-, hus-, hytte-, innbo- og reiseforsikring) og IPS. Boligrenten på disse lånene hos Storebrand er p.t.
1,99 prosent, mens forsikringsproduktene prises med en rabatt på 15 prosent.
I tillegg er fysisk nærhet som pensjonskassen tilbyr overfor den enkelte å anse som et medlemsgode.
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Formell styringsstruktur i KLP
Eierforhold
KLP er eid av kommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tjenestepensjon i selskapet. Siden
kundene også er eiere, går verdiene tilbake til kundene i fellesskapet.
KLPs kunder og eiere/selskapsmedlemmer består av:
 Kommuner
 Fylkeskommuner
 Helseforetak
 Selvstendige virksomheter tilknyttet offentlig sektor
Styringssystemene i KLP skal sikre at det overordnede målet om å skape verdier for kundene skjer på
en økonomisk, effektiv og samfunnsansvarlig måte.

Selskapsvedtekter
De gjeldende selskapsvedtektene for KLP er vedtatt av Generalforsamlingen 11. mai 2016, og er
godkjent av Finanstilsynet.

Styrende organer
Selskapets organer er generalforsamlingen, foretaksforsamlingen, styret, Konsernsjef (daglig leder)
og valgkomitéen valgt av foretaksforsamlingen.
Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor er representert i de styrende organ i selskapet.

Generalforsamling
Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen som består av valgte representanter for
selskapets eiere. Generalforsamlingen for 2018 - 2020 består av 173 representanter. Disse velges fra
22 valgkretser.
Alle kommunene i et fylke utgjør sammen med fylkeskommunen hver sin valgkrets, med unntak av
Oslo og Akershus som utgjør en felles valgkrets (17). Hvert av de regionale helseforetakene med
datterselskaper utgjør hver sin valgkrets (4), og bedriftene utgjør samlet én valgkrets (1). Hver
valgkrets velger sine representanter.
Dette gjør generalforsamlingen:
 Godkjenner årsregnskap og anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
 Godkjenner årsberetning
 Velger kontrollkomité og 24 av representantskapets 45 medlemmer
 Fastsetter godtgjørelse til representantskap og kontrollkomité
 Vedtar eventuelle endringer i KLPs selskapsvedtekter
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Foretaksforsamling
Foretaksforsamlingen består av 45 medlemmer. I tillegg til 24 medlemmer som velges av
generalforsamlingen, oppnevnes 6 representanter av arbeidstakerorganisasjonene i kommunal
sektor.
15 medlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet. Foretaksforsamlingen har i hovedsak de
samme oppgaver som påligger en bedriftsforsamling etter allmennaksjelovens bestemmelser.
De av foretaksforsamlingens medlemmer som er valgt av generalforsamlingen velger fem
styremedlemmer med varamedlem, mens den samlede foretaksforsamlingen velger styrets leder og
nestleder. Foretaksforsamlingen velger en valgkomité med fire medlemmer og et varamedlem.
Foretaksforsamlingen har de oppgaver som påligger en bedriftsforsamling etter
allmennallmennaksjelovens §§ 6-35 til 6-40. Det skal føre tilsyn med styrets og Konsernsjefens
forvaltning av selskapet.

Styret
Selskapets styre er valgt av foretaksforsamlingen sammensatt av utsendinger fra eierne, som består
av kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter.
Styret skal forvalte selskapet i samsvar med lovgivning, vedtektene og generalforsamlingens
beslutninger. Det skal påse at selskapets og medlemmenes interesser blir ivaretatt på forsvarlig måte.
Styret skal ellers:
 Legge fram fullstendig årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og
foretaksforsamlingens uttalelse til årsregnskapet for den ordinære generalforsamlingen.
 Ansette Konsernsjef.
 Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder påse at kravene til organisering
av selskapet og etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer blir etterkommet.
 Fastsette planer, budsjetter og retningslinjer for virksomheten.
 Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at dets virksomhet, regnskap
og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
 Føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.
 Fastsette instruks for den daglige ledelse, og sørge for at daglig leder regelmessig gir styret
underretning om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Konsernsjef (daglig leder)
Selskapet skal ha Konsernsjef (daglig leder). Konsernsjefen står for den daglige ledelse av selskapets
virksomhet, skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt, og for øvrig ivareta selskapets
interesser.
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor
betydning. Slike saker kan Konsernsjefen bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt
myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret
skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.
Konsernsjefen har rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg i styremøter og
foretaksforsamlingens møter. Han kan kreve sin oppfatning innført i protokollen hvis han ikke er enig i
beslutningene.
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Godkjent revisjonsselskap er Pricewaterhousecoopers AS.
Kilder:




KLP www.klp.no Om KLP - Eierforhold og styrende organer
Vedtekter for Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, Vedtatt av
generalforsamlingen – sist endret 11. mai 2016
Brønnøysundregisteret
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Formell styringsstruktur i KKP
Organisasjonskart i Kristiansand kommunale pensjonskasse:

Styret

Daglig leder

Fagleder og
IKT ansvarlig

Rådgiver

Rådgiver

Rådgiver

Rådgiver

Eksterne aktører
Aktuar/konsulent
* KLP Forsikringservice
Revisor
* Deloitte A/S
Uavhengig rapportør
* Mercer A/S
Finansrådgiving

IT-avdelingen i Kristiansand
kommune
Lønn- og regnskapstjenesten i
Kristiansand kommune
Dokumentsenteret i Kristiansand
kommune

* Formuesforvaltning A/S

HMS-tjensten i Kristiansand
kommune

Pensjonsberegningssystem

Beredskap - daglig leder

* Gabler A/S

* Mercer A/S
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Pensjonska5ssens styre består av 6 medlemmer. Inntil 4 styremedlemmer oppnevnes av bystyret,
hvorav minst ett styremedlem (for tiden to) ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til
arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen. 2
styremedlemmer oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer
og pensjonister i pensjonskassen. For å medvirke tilfredsstillende rullering av kompetanse i styret
velges 3 av styrets medlemmer for samme periode som bystyrets medlemmer. Resterende velges
midt i bystyreperioden. Styrets medlemmer trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt, og samtlige
velges for 4 år av gangen. Foruten styrets faste medlemmer møter også to varamedlemmer (de to
først prioriterte fra hhv. arbeidsgiver- og arbeidstakersiden) fast i styremøtene.
Videre har det vært et uttrykt ønske fra både KKP og Kristiansand kommune med mest mulig
grensesnitt og informasjonsutveksling. Dette oppfylles bl.a. ved at rådmannen eller den han
bemyndiger, er gitt møte- og talerett i pensjonskassens styremøter. Det er i praksis kommunens
økonomidirektør (evt. regnskapssjef i hans fravær) som innehar denne rollen. Pensjonskassen har
også i nåværende driftsmodell et forholdsvis omfattende tjenestekjøp fra Kristiansand kommune,
særlig gjelder dette inn mot lønns- og regnskapsavdeling, arkiv og postmottak samt innenfor ITtjenester.
Pensjonskassen teller p.t. 6 ansatte, fordelt på 5,9 årsverk. Som det fremgår av vedlagte
organisasjonskart har pensjonskassen valgt å inngå en beredskapsavtale som vil gi en ivaretakelse
av daglig leders funksjoner i det fall daglig leder brått skulle forhindres fra utførelse av den daglige
drift.
Pensjonskassens ansvarshavende aktuar er KLP Forsikringsservice A/S (v/Linda E. Johansen).
Innenfor kapitalforvaltningen leverer Formuesforvaltningen A/S løpende rådgivning overfor
pensjonskassen, mens Mercer A/S utfører risikoanalyser og uavhengig overvåkingsrapport overfor
administrasjon og styret i pensjonskassen. Pensjonskassens kapitalforvaltning er for øvrig i det alt
vesentligste, gjennom mandatspesifikasjoner og fondsvalg, satt ut til store og anerkjente norske og
internasjonale forvaltningsmiljøer.
Følgende foretak/virksomheter er for tiden medlemsforetak i pensjonskassen;
 Kristiansand kommune
 Kristiansand Boligselskap KF
 Kristiansand Havn KF
 Avfall Sør A/S
 Cultiva
 Region Kristiansand
 Kristiansand Brann og Redning IKS
 Agder Kommunerevisjon IKS
 Kino Sør A/S
 Kristiansand Kirkelig Fellesråd
 Kristiansand kommunale pensjonskasse

Deloitte A/S er for tiden pensjonskassens revisor.
Kilder:
Beskrivelser mottatt fra daglig leder i KKP mai 2018.
www.kkpensjon.no
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Tilbakemeldinger fra KKP på foreløpig analyse levert 27. juni
2018
Tilbakemeldinger fra KLP på foreløpig analyse levert 27. juni
2018
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Kommentarer vedrørende Aons utkast til rapport; Pensjonsløsning for Nye
Kristiansand
Innledning
Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) mottok Aons utkast til rapport i e-post den 12.
juli d.å. Vi ble i den forbindelse gitt mulighet til å uttale oss om rapporten, og er takknemlige
for denne muligheten. Vi mener at slik kontradiksjon vil være med på å kunne gi
beslutningstaker et best mulig beslutningsgrunnlag i det vi naturlig nok betrakter som en
viktig sak for Nye Kristiansand.
Aon foreslår i sin rapport at Nye Kristiansand velger løsningen med egen pensjonskasse, og
anfører følgende som særskilte argumenter for dette;
* Lavere premie i dag
* Fysisk nærhet for arbeidsgiver og medlem
* HR-tiltak som gir redusert sykefravær og uførhet noe større direkte belønning
* Bidra til å opprettholde en viss konkurranse når det gjelder drift og finansiering av offentlig
tjenestepensjon
* Fleksibilitet når det gjelder bruk av kassens egenkapital til samfunnsnyttige formål lokalt
KKP støtter naturlig nok forslaget til løsning som Aon har i sin rapport. Aon opplyser i
rapporten at det i særlig grad er fokusert på konkrete økonomiske og finansielle elementer i
et perspektiv på fem til ti år fremover. Det vises i denne forbindelse til særlig vektlegging av
elementene premie, avkastning, egenkapital og soliditet.
Aons rapport bygger på selskapets egne analyser, data fra både KLP og KKP samt fra
offentlige tilgjengelige kilder. Det har derfor ikke vært mulig og ei heller en målsetting for KKP
å kunne ettergå alt av tall og opplysninger som fremgår i Aons rapportutkast.
Generelt synes vi imidlertid at mange av analysene er basert på et litt kortsiktig perspektiv,
nærmest et øyeblikksbilde (31.12.2017) snarere enn tidsperspektivet som Aon selv nevner.
Forvaltning av pensjonsmidler og sikring av pensjonsforpliktelser er en svært langsiktig
virksomhet. Det vil derfor også være effekten for premier, avkastning, egenkapital og soliditet
i et langt perspektiv som burde være sterkere vektlagt. Vi mener at KKP /
pensjonskasseløsningen i et langt perspektiv kommer enda mer positivt ut enn hva som
fremkommer av rapporten. Dette ved at vektleggingen av mulighetene som ligger i å selv ta
alle viktige beslutninger blir helt vesentlig, noe vi vil argumentere ytterligere for i det
følgende.

Konkrete innspill til pensjonsanalysen
Mange momenter kan og bør trekkes frem når fremtidig organisering av pensjonsleveranse
til Nye Kristiansand kommune skal fastsettes. Ulike rådgivningsmiljøer vil kunne trekke frem
ulike poenger og tilsvarende kunne vektlegge dem med ulik vekt/evt. fortegn. I forhold til
Aons tilnærming vurderer vi i KKP at rapporten i noe større grad burde ha vektlagt flg.;
- Stresstest-beregninger/nytt soliditetsregelverk og soliditetssammenlikninger
- Faktiske avkastningssammenlikninger og fremtidige avkastningsforutsetninger
- Avklarende rundt et mulig kapitalbehov ved overføring av midler fra KLP til KKP
- Utdyping rundt premieelementer og innbetalinger som er uavhengig av demografi
- Pensjonskassens frihet til å fatte hensiktsmessige beslutninger gitt interessefellesskap
mellom pensjonskasse og kunder
- Nærhet til pensjonsløftet (medlemmer, arbeidsgiver og eier)

* Stresstest-beregninger/nytt soliditetsregelverk og soliditetssammenlikninger
Aon viser til utfordringene med å forvalte offentlig tjenestepensjon i et lavrenteregime og
forventninger om renteøkning. Likevel fokuserer analysen av stresstester og soliditet på
effekten av rentenedgang. På litt lengre sikt er det mye som taler for at rentene skal
ytterligere opp.
Analysen beskriver og omtaler nytt solvensregelverk for KLP, Solvens II, og
pensjonskassenes stresstest I. Stresstesten er en forenklet tilnærming til Solvens II, men det
er ikke riktig å skrive at solvenskapitalkravet i KLP tilsvarer mer eller mindre tapspotensialet i
stresstesten.
Nye kapitalkrav er vedtatt for pensjonskassene uten at analysen sier noe om effekten av
dette eller viser ny stresstest i tråd med Finanstilsynet retningslinjer.
KKP mener stresstest scenariene bør inkludere alternativet med samtlige midler som
overføres ved flytting. En stresstest der kun premiereserver overføres er ikke et reelt
alternativ og bør derfor ikke være med.
Det ville generelt vært mer informativt å vise:
1. Stresstest i KKP pr.31.12.2017
2. Stresstesten med overførte midler ved flytting, uten tilførsel av ekstra
soliditetskapital,
3. Stresstesten ved økt soliditetskapital/bufferkapital
KKP anser de nye kravene/stresstesten som mer riktig å bruke i sammenligningen.
Under viser vi en tabell basert på at det overføres 120 millioner i tilleggsavsetninger og
egenkapital (ref. opplysningene i rapporten) og opprettholder stresstestberegningene brukt i
beregningen pr.31.12.2017. Tallene er basert på estimater da KKP ikke har kontoføringene
fra 2017 for Søgne og Songdalen. De faktiske tallene kan avvike gitt lengden på
kundeforholdene til disse i KLP.

Skillet mellom eiere og kunder i et livselskap har medført at livselskapene velger å tilpasse
risikoen i forhold til størrelsen på kundebufferne, og slik sett beskytter egenkapitalen mot
risiko. I en pensjonskasse vil kundebuffere og egenkapital i større grad betraktes som
sidestilt, ettersom kunder og eiere i en pensjonskasse er en og samme.
Det kan i parentes bemerkes at bufferkapitalutnyttelsen i KKP siden 31.12.17 har blitt
redusert fra 81% til 73% pr. 30.06.18. Hovedårsaken til reduksjonen er renteoppgang og
redusert stress på aksjer. Regelverket som trer i kraft for pensjonskasser fra 01.01.2019
innebærer at bufferkapitalutnyttelsen skal ligge lavere enn 100%. Vi mener KKP har en
meget god stresstest-dekning i forhold til dette kravet.
Aon viser i sin rapport til at soliditetskrav for pensjonskasser og livselskap pr. i dag er litt ulikt
regulert. Vi antar at dette er begrunnelsen for at rapporten ikke har foretatt noe nærmere

sammenlikning av soliditeten mellom KKP og KLP. Vi mener imidlertid at dette burde ha vært
gjort.
For å sammenlikne soliditet kunne Aon ha fokusert på nominell soliditetskapital, dvs. kapital
utover forpliktelsene (bokført og/eller justert til markedsverdi). KKP har bedt
rådgivningselskapet Grieg Investor utarbeide en oversikt som viser det som kan omtales å
være soliditetskapital, dvs. kapital ut over lovpålagte premiereserver i hhv. KLP og KKP.
Denne beregningen viser at KKP har noe mer soliditetskapital enn KLP pr. krone reservert til
fremtidige pensjonsutbetalinger. Se beregninger under.

En betydelig andel av KKPs soliditetskapital stammer fra kommunens (og de øvrige
medlemsforetakenes) innbetalte egenkapital i pensjonskassen. KKP viser i denne
forbindelse til egenkapitalavkastning slik den riktig gjengis i Aons rapport. Kommunens
egenkapital har kastet godt av seg i den perioden som er gjengitt (siste 10 år). Slik
avkastning styrker pensjonskassens soliditet ytterligere gjennom resultater som går til den
opptjente egenkapitalen i KKP. Fordelen med pensjonskasseløsningen er at opptjent
egenkapital tilhører kommunen. I KLP tilhører opptjent egenkapital felleskapet, det gjelder
også fremtidig avkastning på egenkapitalen.
KKP kommer meget godt ut av soliditetssammenlikningen med KLP. Nærheten mellom
kommune og pensjonskasse gir også meget gode forutsetninger for en mest mulig riktig og
hensiktsmessig sammensetning og størrelse på soliditetskapitalen i det videre.

* Faktiske avkastningssammenlikninger og fremtidige avkastningsforutsetninger
KKP har oppnådd en verdijustert avkastning som i snitt har ligget 0,2%-poeng høyere enn
KLPs avkastning de siste ti år. Med dagens midler til forvaltning tilsvarer dette 130 mill., eller
13 mill. på årsbasis.
Betydelige deler av denne avkastningen er i samme periode tilført pensjonskassens
premiefond, resterende er avsatt til bufferkapital. Midler på premiefondet tjener i neste
omgang til å delfinansiere de årlige premiekostnadene. Avsetninger til bufferkapital reduserer
behovet for fremtidig innskudd av egenkapital.
Aon antyder i sitt utkast til rapport at KKP i utstrakt grad har prioritert en oppbygging av
bufferkapital i måleperioden. Dette kan underbygges i form av soliditetsberegninger over tid,

samt sammenlikninger mot KLP som f.eks. viser bufferkapital pr. krone reservert til pensjoner
(se forrige kulepunkt).
Gjennom denne oppbyggingen av bufferkapital er KKP meget godt posisjonert for å kunne
levere ytterligere meravkastning i fremtiden. Bufferkapitalen og soliditeten hos KKP tillater
noe større investeringsrisiko som igjen gir høyere forventet avkastning, gjennom at KKP har
høyere aksjeallokering sammenliknet med KLP. KKP legger i denne forbindelse ved en
beregning foretatt av Grieg Investor som viser forventet årlig kapitalavkastning med den
aktivasammensetning som ligger til grunn på tidspunktet (31.12.2017) for rapportuttrekket til
Aon.

Vi mener det bør legges til grunn en høyere forventet avkastning gitt dagens aktivaallokering
i KKP sammenliknet med KLP. Spesielt da Aon i sin rapport legger til grunn at det skal
tilføres proporsjonalt like stor soliditetskapital som pensjonskassen har før en slik samling
finner sted. Meravkastningen i KKP vil være med på å redusere fremtidige
pensjonskostnader og redusere behovet for egenkapitalinnskudd. Om vi ikke skulle få gehør
for en forventet meravkastning gitt den høyere soliditeten, finner vi dette merkelig, gitt
forutsetningene i rapporten.
KKP peker også på at det i tillegg til å vurdere selve avkastningsresultatet, også er av stor
betydning å vurdere disponeringen av avkastningen i en sammenlikning mellom
pensjonsleverandører. Disponeringen av avkastningsresultatet kan i en pensjonskasse
drøftes nærmere med kommunen. Dette har det vært lang og god tradisjon for i Kristiansand,
noe man vil miste muligheten for ved en overgang til KLP.
Det er videre slik at en pensjonskasse i prinsippet vil ha mulighet til å plassere midlene i
samme type fond/forvaltningsprodukter som KLP benytter, ettersom disse fondene er
tilgjengelige i markedet. Mange av disse produktene er gode. Imidlertid vil man som
selvstendig pensjonskasse også kunne velge å plassere midler i alle tilgjengelige (og
godkjente) fond og produkter som finnes i Norge og internasjonalt. Dette vil i prinsippet si at
det er mulig å plassere midlene hos «verdens beste forvaltere». Det er således ingen ting
som skulle tilsi at ikke KKP og øvrige pensjonskasser fortsatt skal kunne oppnå minst like
god avkastning som for eksempel KLP.

* Avklarende rundt et mulig kapitalbehov ved overføring av midler fra KLP til KKP
Hva slags tilleggskapital som skal medfølge ved flytting fra en pensjonsleverandør til en
annen, ut over lovpålagte reserveberegninger, kan være litt uklart. Aon velger en tilnærming i
sin rapport som vi allerede har kommentert under tidligere kulepunkt. KKP mener at vi ved
slik tilnærming feilaktig rammes av å ha sterk soliditet og risikobærende evne. Oversikten i
neste figur viser eksempelvis at KKP evner å motta kapitalen som relateres til Søgne og
Songdalens premiereserver uten at soliditetskapitalen i KKP faller under gjeldende nivå i
KLP. Tallene er basert på estimater da KKP ikke har kontoføringene fra 2017 for Søgne og
Songdalen. De faktiske tallene kan avvike gitt lengden på kundeforholdene kommunene har i
KLP.

Hvis en allikevel skulle velge å legge til grunn prinsippet som anføres av Aon, så ser KKP for
seg flere tilnærminger for en inndekking av slik kapital.
Aon skriver at kommunen må tilføre 100 millioner kroner for at soliditeten ikke skal svekkes,
og underbygger dette gjennom stresstestberegninger. Aon viser at soliditeten kan økes
gjennom egenkapitalinnskudd enten som kontanter eller eiendomsoverføring. Men det som
ikke kommer frem er at soliditeten også alternativt kan økes gjennom å øke bufferkapitalen
ved årlig tilførsel av kapital enten via innskudd eller økte premie. I stedet for 100 millioner
som en engangsinnbetaling kan pensjonskassen fastsette en årlig tilførsel av 6 millioner i
året, gjennom økt egenkapitalinnskudd eller fortjenesteelementer i premien. Dette følger av
beregningstekniske forutsetninger. Dette medfører at den årlige innbetalingen multipliseres
med gjennomsnittlig «løpetid» på pensjonsforpliktelsene (ca.17 år, i.e.;17x6 = 100), ved
beregning av effekt på bufferkapitalen.
Enkelte andre kommuner med egne pensjonskasser har som nevnt over, valgt å tilføre ny
soliditetskapital i form av egen kommunal, fast eiendom. Slik kapitaltransaksjon kan inneha
positive effekter ut over det rent soliditetsmessige.

* Utdyping rundt premieelementer og innbetalinger som er uavhengig av demografi
Innbetalinger fra kommunene til KLP og KKP består av premie og egenkapitalinnskudd.
Premiene og behovet for egenkapitalbetjening fastsettes av styrene. Premiene avhenger av
to faktorer, demografi og behovet for soliditetskapital. Analysen til Aon viser at det er små
demografiske forskjeller og det forventes følgelig små forskjeller i premiene som avhenger av
demografi, også kjent som den årlige opptjening av pensjonsrettigheter. I tillegg til
egenkapitalinnskudd har pensjonsinnretningene mulighet til å hente inn soliditetskapital
gjennom rentegarantipremie og fortjenesteelementer. Disse premieelementene er uavhengig
av demografi og overføres til opptjent egenkapital i årsoppgjøret.
Hovedforskjellen mellom egenkapitalinnskudd og premieinnbetalingene er:
 Egenkapitalinnskuddet tas over investeringsbudsjettet mens premier tas fra
driftsbudsjettet til kommunen
 Det er arbeidsgiveravgift på premieinnbetalinger, ikke på egenkapitalinnskudd
 Kunder av KLP får med seg egenkapitalinnskudd ved fraflytting, ikke opptjent
egenkapital
En av fordelene med egen pensjonskasse er at pensjonskassen kan tilpasse seg
kommunens økonomi om eventuelt soliditeten i pensjonskassen må økes. Dette
fremkommer ikke i analysen til Aon.
En nærmere analyse foretatt av Grieg Investor viser at KKP ligger ca. 13 mill. lavere enn
KLP i 2017 i sum premieelementer og innbetalinger som er uavhengig av demografi. Dette
skyldes hovedsakelig allerede god soliditet i KKP pga. tidligere avkastning som er avsatt til
soliditetskapital og en robust egenkapital.
Kristiansand kommune betaler i dag ca. 18 mill. til KKP i sum egenkapitalinnskudd og
premieelementer som går til styrking av soliditetskapital. En kunde med tilsvarende størrelse
i KLP ville måtte betale ca. 31 mill. Av dette går 15 mill. til egenkapitalinnskudd og 16 mill. til
premieelementer som går til opptjent egenkapital. Sistnevnte forblir i KLP dersom samme
kunde skulle ønske å flytte pensjonsordningen på et senere tidspunkt.
De rene administrasjonskostnadene er av Aon (s.37) beskrevet til å favorisere KLP med 2,5
mill. For KKP’s vedkommende ser det imidlertid ut til at dette tallet inkluderer en
rentegarantipremie, mens det kan synes som om tilsvarende kostnadselement er utelatt i
KLP-tallet.
Eventuelle forskjeller i premiereservekrav hos KLP og KKP vil hovedsakelig måtte dekkes av
premiefond, som er kommunens midler, ved flytting. Dette kravet vil også påvirke fremtidig
reguleringspremie/rentegarantipremie. Dette er ikke beskrevet eller kommentert i rapporten.
* Pensjonskassens frihet til å fatte hensiktsmessige beslutninger gitt
interessefellesskap mellom pensjonskasse og kunde
Kapitalforvaltningen i pensjonskasser vil ofte kjennetegnes med at «kunde», «leverandør» og
«eier» har sammenfallende interesser. Symmetrien i interesser mellom forsikrer og
forsikringstaker taler for at en pensjonskasse kan ha en mer hensiktsmessig forvaltning av
kapitalen enn et stort livselskap. Slike sammenfallende interesser er det beste
utgangspunktet man kan ha for gode resultater.
Det vil i en pensjonskasse være naturlig å tilpasse strategi og risikopreferanser for den
løpende kapitalforvaltningen i forhold til kommunens målsettinger, behov og økonomiske

bæreevne. Årlig disponering av overskudd, egenkapitalbehov og risikoeksponering kan
utarbeides i samarbeid med kommunen, noe som ikke vil være tilfelle i KLP/et livselskap.
Investeringsstrategien er den viktigste beslutningen som fattes i en pensjonskasse; svært
mange av de offentlige/kommunale pensjonskassene har oppnådd høyere avkastning enn
KLP siste 5 og 10 år. Pensjonskassene har evnet å tilpasse strategien med en høyere andel
investert i aksjer. Dette følger av en høyere soliditet/høyere bufferkapital, som igjen skyldes
beslutningene i pensjonskassene om å prioritere oppbygging av bufferkapital. At «eiere» og
«kunder» i en pensjonskasse er fullt ut sammenfallende, gjør også at det er lettere å fatte
disse beslutningene på en mest mulig fordelaktig måte. Man får et litt sterkere skille mellom
eiere og kunder i et livselskap, selv om livselskapet er et gjensidig selskap. Dette kan påvirke
vilje til risikotakning, overskuddsdisponering mm.
KKP mener selv at det ovennevnte fremstår så sentralt at det bør løftes frem til å være
særskilte argumenter i forhold til pensjonskasseløsningen. Vi tenker da særlig på;


Friheten dette gir til å ta de viktigste beslutningene, herunder;
o Strategi for soliditet og for risikotaging (investeringsstrategi)
o Valg av leverandører og forvaltere
o Kalle inn egenkapital eller tilpasse premie

* Nærhet til pensjonsløftet (medlemmer, arbeidsgiver og eier)
Vi er glade for at Aon anerkjenner pensjonskasseløsningens nærhet, både i forhold til
arbeidsgiver og medlemmene, til å være et viktig argument ved valget av pensjonsløsning.
Godt og forebyggende personalarbeid fra kommunens side vil ha en direkte effekt på
pensjonskostnadene i pensjonskassen, både i form av reduksjon i uførhet og ved at ansatte
velger å stå lenger i arbeid.
For øvrig vil vi peke på at pensjonskasseløsningen fortsatt vil tilføre økt kunnskap,
kompetanse og bemanning på pensjon til Nye Kristiansand. Pensjonskassen skaper
arbeidsplasser i lokalmiljøet og øker kompetansen på så vel finans som pensjon i
kommunen. Pensjonsberegningene på medlemsnivå gjennomføres av pensjonskassens
egne ansatte. Disse har gjennom dette dedikert kompetanse til også å gi medlemsservice og
pensjonsveiledning av meget høy kvalitet. Vi ønsker derfor å understreke den betydningen
som vi fortsatt vil tillegge denne tjenesten, da vi erfarer at mange av våre medlemmer setter
meget stor pris på muligheten til å få en veiledningssamtale ved et personlig oppmøte i
pensjonskassens lokaler.

Oppsummerende rundt innspill
Vi mener at vi, gjennom de kommentarer som knyttes til de aktuelle momentene, ytterligere
synliggjør fordeler som en godt drevet pensjonskasse av en viss størrelse har sammenliknet
med en tilsvarende forsikret løsning i KLP. En opprettholdelse av pensjonskassen vil også
innebære at kommunen sikrer seg et handlingsrom i forhold til å kunne velge alternativt på et
eventuelt senere tidspunkt. Slikt handlingsrom må uansett betegnes å være positivt for nye
Kristiansand.
Øvrige spesifikke kommentarer/spørsmål knyttet til rapporten
s.1; Aon skriver avslutningsvis under oppdragsbeskrivelsen «Utgangspunktet er at
pensjonsrettighetene er nesten identiske mellom KKP og KLP». Vi oppfatter at uttrykket

«nesten» åpner for en viss usikkerhet. Det er derfor naturlig å få verifisert fra Aon at dette
forholdet kun knyttes til det faktum at KKP har et annet tilknytningstidspunkt til den såkalte
Overføringsavtalen enn KLP. De særbestemmelser som følger av dette vurderes for øvrig å
være til gunst for en pensjonskasseløsning når det kommer til medlemsberegning av oppsatt
pensjon og skjæringstidspunktet for såkalte gullenkeberegninger.
s.2; Aon kommenterer i sitt sammendrag at KKP har en forholdsvis høy soliditetskapital. KKP
oppfatter at flere forholdstall underbygger bedre soliditet i pensjonskassen enn det som er
tilfelle i KLP. Aon bemerker eksempelvis at KLP rapporterer en solvensmargin på 242
prosent pr.31.12.2017 (209 prosent pr.31.12.2016). Riktig rapporteringsbenevnelse skal vel
her være solvensgrad (etter innføringen av Solvens II for livselskaper fra 01.01.2016), mens
KKP som pensjonskasse fortsatt rapporterer solvensmargin i sin årsrapport. KKP kan vise til
en solvensmargin på 280% pr.31.12.2017 (263% pr.31.12.16). Felles for begge
beregningsregimer er et myndighetspålagt krav på 100%. Vi betrakter imidlertid at
solvensgraden beskriver risikoen sett opp mot soliditeten, ikke soliditeten i seg selv.
s.33; Aon kommenterer i tilknytning til rapportens figur 12 at de «ser en økning i andel av
rentebærende investeringer» i KKP. Forholdet er omvendt, m.a.o. en reduksjon i andelen.
s.35-38; Vi kjenner oss ikke fullt ut igjen i fremstillingen/tabeller. Vi har en oppfatning av at
eksempelvis Reguleringspremie vil anta samme omfang uavhengig av hvem som er
pensjonsleverandør gitt at forutsetningene for beregningen av premiereservene er de
samme. Dette gjelder også for sammenlikningen av de rene administrasjonsomkostningene
som gjøres under avsnittet; Kommende utfordringer.
s.39; Aon bemerker at en evt. flytting av Kristiansand kommunes portefølje fra KKP til KLP,
vil medføre ulike avviklingskostnader. Et slikt scenario vil ventelig måtte medføre en
nedleggelse av KKP. I så fall må samtlige øvrige medlemsforetak i pensjonskassen flytte
sine respektive pensjonsordninger over til KLP, eller evt. vurdere dagens offentlige
tjenestepensjon omgjort til en «privat» ordning. Vurderingene rundt dette har etter det vi har
oppfattet ikke ligget innenfor det oppdraget som Aon har blitt bedt om å utføre.
s.40; Beskrivelsen av løsningen med en lukking av avtalene i KLP antyder et
engangstilskudd til KLP. Hva omfatter dette og i tilfelle, er dette kvantifisert?
s.47-48; Vi ser at beskrivelsen av den formelle styringsstrukturen i KKP i Aons endelige
rapport, med fordel kan gjøres uten et personifisert organisasjonskart. Vi vedlegger derfor et
slikt, og ber om at dette benyttes i endelig rapport. Tilsvarende ber vi om at navngivelsen av
aktuar på s.48 fjernes.

Med vennlig hilsen
Magnar Flaa
Daglig leder
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