
Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt 

 

Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal 
Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon og fenomenet premieavvik. 
Av en artikkel i KR 20/2009, fremgår det at det samlede premieavviket på landsbasis har nådd 
15 milliarder kroner. Dette skal visstnok ha steget til ca 18 milliarder kroner ved utgangen av 
2009.  

Hva betyr nå egentlig dette? Jo, det betyr at kommunene pr 31.12.2009 har betalt inn 18 
milliarder kroner mer i pensjonspremie enn man har regnskapsført som pensjonskostnad i 
kommunens driftsregnskap.  
KR tar på nytt opp problemstillingen i en artikkel i nr 26/2010. Her er fokus at 
kommunenorge er på tur inn i en likviditetskrise. Hovedårsaken til dette sies å være enorme 
pensjonsregninger.  

Selv om artiklene, etter min mening, ikke helt klarer å fremstille problemstillingen riktig, vil 
de forhåpentlig sette lys på noe som tidligere ikke har vært karakterisert som noe stort 
problem. Jeg registrerer også av artikkelen fra 2009 at KRD fortsatt ikke ser på dette som noe 
stort problem. Dette er senere bekreftet ved flere anledninger av departementet og senest på 
KS høstkonferanse i Troms 2010. 
Vi er etter hvert mange som kan skrive under på at å prøve å forklare våre folkevalgte 
hvordan dette henger sammen ikke er noen enkel oppgave. Ikke fordi politikerne i norske 
kommuner på noen måte er dumme eller at økonomisjefers pedagogiske evner er på et lavmål, 
men fordi dette er et regnskapsteknisk tema om et fremmedelement i et finansielt orientert 
regnskapssystem.  

Som jeg skal drøfte i denne artikkelen, er det ikke selve pensjonsregningen som er 
hovedproblemet, men det faktum at resultatføringen i kommunenes driftsregnskap ikke 
samsvarer med regningen. 

Hva er premieavvik for noe? 
Omtalen i media bruker kun begrepet premieavvik. I realiteten er det slik at dette 
premieavviket kan være såkalt positivt eller negativt. Med et positivt premieavvik menes at 
premieinnbetalingen har vært større enn pensjonskostnaden i samme året. I motsatt fall 
snakker vi om et negativt premieavvik. Vi snakker altså om to sentrale begreper her, nemlig 
pensjonskostnad og premieinnbetaling. Pensjonskostnaden representerer den størrelsen som 
skal kostnadsføres i driftsbudsjettet/driftsregnskapet, mens premieinnbetalingen er det som 
kommunen må betale sitt pensjonsselskap(regningen fra pensjonsleverandøren). Det kan altså 
oppstå den situasjonen at kommunen må betale inn mer i løpet av året enn det som skal 
kostnadsføres i regnskapet.  Differansen mellom det som blir innbetalt og det som skal 
kostnadsføres i regnskapet kalles premieavviket (avvik mellom premie og kostnad). Hvis 
dette premieavviket er positivt (innbetalt mer enn kostnadsført) blir dette en inntekt i 
kommuneregnskapet som føres opp i balansen som en fordring. Det er viktig å legge merke til 
at dette er en inntekt som ikke medfører noen innbetaling. Her kommer altså ikke 



innbetalinger som de folkevalgte kan bruke til andre fornuftig formål. Tvert om, er det en 
inntekt som i realiteten betyr at utbetalingen til pensjon har vært større enn det 
driftsregnskapet viser. Ikke så enkelt å forklare politikerne dette, syns jeg. Artikkelen i KR 
fremstiller dette som gjeld og det kan misforstås slik at kommunene har 18 milliarder i gjeld 
til sine pensjonsleverandører. Dette er nok ikke riktig, med mindre alle kommuner med 
positivt premieavvik ikke har hatt avsatt likviditet til å betale regningene fra 
pensjonsleverandøren med. 

Hvorfor blir det slik? 
I utgangspunktet er det en enkel forklaring på hvorfor det blir slik. Den enkle forklaringen 
ligger i at beregningen av pensjonspremien bygger på et annet regelsett enn beregningen av 
pensjonskostnaden. Hva som ligger i de forskjellige regelsettene er til dels komplisert og 
forklares ikke nærmere i denne artikkelen.  

Et helt annet spørsmål bør imidlertid være; Hvorfor resultatfører vi noe annet enn det vi skal 
betale? 

Pensjonskostnaden, et fremmedelement? 

De som kjenner litt til kommuneregnskapet har lært seg at kommuneregnskapet er såkalt 
finansielt orientert. Med finansielt menes at kommuneregnskapet fokuserer på tilgang av 
penger og bruk av penger. Man har altså ikke fokus på å beregne lønnsomhet i kommunal 
sektor gjennom sammenstilling av lønnsomhetsinntekter og kostnader (f. eks 
pensjonskostnaden) slik som f. eks regnskapet til et aksjeselskap har. Dette betyr at 
pensjonskostnaden og alle andre kostnader er å regne som et fremmedelement i 
kommuneregnskapet, og den skaper problemer enten politikerne forstår dette eller ikke. Det er 
altså slik at regnskapsreglene pålegger kommunene å budsjettere/regnskapsføre den såkalte 
pensjonskostnaden og ikke premieinnbetalingene. Dette skaper en logisk brist, som igjen har 
ført til likviditetskrise jfr artikkel i KR. La meg illustrere med et eksempel: 

La oss anta at Lunvik kommune er en nyopprettet kommune. Litt urealistisk i disse tider med 
press mot færre kommune, men Lunvik kommune har med andre ord ingen oppspart likviditet 
ved inngangen av året. Dette gjelder nok flere norske kommuner. Politikerne i Lunvik 
kommune har vedtatt følgende driftsbudsjett for 20x9: 

Driftsbudsjett Lunvik kommune 20x9 

  Alle tall i tusen  
Driftsinntekter:  
Brukerbetalinger  kr               4 000,00  
Andre salgs- og leieinntekter  kr               5 000,00  
Overføringer med krav til motytelse  kr             10 000,00  
Rammetilskudd fra staten  kr             50 000,00  
Skatt på inntekt og formue  kr             15 000,00  
Eiendomsskatt  kr               1 500,00  
Sum driftsinntekter  kr             85 500,00  

  
Driftsutgifter:  



Lønn  kr             48 000,00  
Pensjonskostnad  kr               5 000,00  
Andre sosiale utgifter  kr               6 750,00  
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
tjenesteprod  kr             15 000,00  
Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
tjenesteprod  kr             10 750,00  
Sum driftsutgifter  kr             85 500,00  

Brutto driftsresultat  kr                          -    

Netto finansposter  kr                          -    
Motpost avskrivinger  
Netto driftsresultat                  0,00 

  
Sum bruk av avsetninger                  0,00 
Sum avsetninger                  0,00 
  
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk                  0,00 
 

Vi ser at politikerne i Lunvik har vært ganske flinke med å få til et budsjett i balanse. Altså at 
man legger opp til en drift hvor man planlegger å bruke like mye penger som man forventer å 
få inn i løpet av året. Vi ser at posten Pensjonskostnad er budsjettert med kr 5.000, på 
bakgrunn av det som aktuarene har beregnet som pensjonskostnad før budsjettet ble vedtatt. 

Så  er året 20x9 gått og med meget dyktige politikere og byråkrater i Lunvik kommune, viser 
det seg at budsjettet holdt. Regnskapet viser nemlig ingen avvik på budsjettpostene. Snakk om 
god økonomistyring! Regnskapet for 20x9 er dermed som følger: 

Driftsregnskap Lunvik kommune 20x9 

  Alle tall i tusen  
Driftsinntekter:  
Brukerbetalinger  kr                4 000,00  
Andre salgs- og leieinntekter  kr                5 000,00  
Overføringer med krav til motytelse  kr              10 000,00  
Rammetilskudd fra staten  kr              50 000,00  
Skatt på inntekt og formue  kr              15 000,00  
Eiendomsskatt  kr                1 500,00  
Sum driftsinntekter  kr              85 500,00  

  
Driftsutgifter:  
Lønn  kr              48 000,00  
Pensjonspremie  kr                7 000,00  
Premieavvik  kr              -2 000,00  
Andre sosiale utgifter  kr                6 750,00  
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
tjenesteprod  kr              15 000,00  
Kjøp av varer og tjenester som erstatter  kr              10 750,00  

Pensjonskostnaden utgjør 

pensjonspremie korrigert for 

premieavviket. Netto  kr 5.000 



tjenesteprod 
Overføringer  
Avskrivinger  
Fordelte utgifter  
Sum driftsutgifter  kr              85 500,00  

Brutto driftsresultat  kr                       0,00  

Netto finansposter  kr                          -    
Motpost avskrivinger  
Netto driftsresultat                      0,00 

  
Sum bruk av avsetninger                       0,00 
Sum avsetninger                       0,00 
  
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk                       0,00 
 

Når det gjelder pensjonskostnaden har altså aktuarene truffet innertier. Pensjonskostnaden ble 
akkurat som forventet på kr 5.000. Premieinnbetalingene viste seg derimot å bli noe større enn 
pensjonskostnaden. Lunvik kommune fikk altså et positivt premieavvik på kr 2.000 som 
inntektsføres (eller rettere sagt reduserer pensjonsutgiften og danner pensjonskostnaden) i 
regnskapet og gir dermed et netto driftsresultat/regnskapsmessig mindreforbruk på 0,00. 
Akkurat som budsjettert. 
I praksis er Lunvik kommune nødt å betale kr 2.000 mer til pensjonsleverandøren enn det som 
er budsjettert som pensjonskostnad og det som skal regnskapsføres som pensjonskostnad. 
Hvordan skal Lunvik klare å betale pensjonsregningen, når de ikke hadde penger i banken 
01.01.20x9. De har brukt alle pengene de har fått inn i løpet av året(driftsinntekter) ihht til 
vedtatt budsjett.  

Hvordan skal Lunvik få betalt pensjonsregningen? 

Nå er gode råd dyre! Hvordan skal Lunvik få gjort opp regningen med sin 
pensjonsleverandør? Å ta opp et langsiktig lån i banken er ingen mulighet, da kommunene 
kun kan lånefinansiere egne investeringer. Kassekreditt kanskje, slik som Sandefjord tenker 
(ref. artikkel i KR 20/2009)? Kommunelovens § 50 gir kommuner mulighet til å ta opp 
kassekreditt, som skal være oppgjort innen årsregnskapet blir fastsatt. I Kommuneloven med 
kommentarer (Overå/Bernt), slås det fast at et slikt kortsiktig lån kun kan benyttes for å 
avhjelpe en midlertidig likviditetskrise som er oppstått på grunn av at utgifter påløper tidligere 
i budsjettåret enn motsvarende inntekter. Er dette tilfellet i Lunvik? Ikke slik jeg ser det. 
Kommunelovens § 50 åpner også for likviditetsfinansiering i de tilfeller kommune har et 
regnskapsmessig merforbruk. Lunvik har ikke regnskapsmessig merforbruk, så det går ikke.  I 
tillegg er det faktisk slik at departementet i egen sak 03/3693 har fastslått at premieavviket 
ikke kan legges til grunn for likviditetsfinansiering. Med andre ord er lovgiver klar over 
problemstillingen. Men hvordan skal Lunvik få gjort opp pensjonsregningen sin?? Jo, det 
ender nok med at Lunvik må søke henstand hos sin pensjonsleverandør i håp om at man kan 
få gjort opp regningen i løpet av 2x10, når nye inntekter kommer. Da påløper det 
henstandsrente (og kanskje forsinkelsesrente). Jeg kan imidlertid ikke se annet enn at en slik 



henstand må betraktes som et kortsiktig lån som må sammenlignes med kassekreditt og er 
dermed lovstridig etter KL§ 50? Det kan neppe være forskjell på hvem man tar opp et 
kortsiktig lån hos, banken eller pensjonsleverandøren? 

Selv om eksemplet beskriver en veldig teoretisk verden, illustrerer dette en logisk brist i 
måten pensjonen regnskapsføres på etter min mening. Pensjonskostnaden som 
fremmedelement er vanskelig å forklare de folkevalgte, særlig i en tid da de fleste kommuner 
har nok med å få utgiftene ned på samme nivå som inntektene. Regnskapsåret 2008 var 
visstnok det året da kommunenorge hadde lavest driftsresultat i historien og hvis det i tillegg 
var slik at man i 2008 hadde et positivt premieavvik på 4,6 milliarder vil det si at det reelle 
resultatet (finansielle resultatet)var ditto dårligere. 

Hvorfor ønsker DEP en slik løsning? 
Før de nye forskriftene kom i 2002, hadde den såkalte reguleringspremien blitt inndekket av 
stor avkastning hos pensjonsleverandørene. Dermed var ikke dette et problem som 
kommunene ble presentert for. På et tidspunkt ble avkastningen i KLP lavere enn 
reguleringspremien og KLP var dermed nødt til å sende regningen (differansen mellom 
reguleringspremien og avkastningen) til kommunene. Dette reagerte selvsagt kommunene på 
og ba staten ta regningen. Dette var ikke staten villig til, og kreative sjeler kom altså frem til 
at måten man regnskapsfører pensjonen på måtte endres for å bøte på situasjonen. Det var 
sikkert i beste mening, men hva når kommunene ikke har mer likviditet i reserve? 
I dag argumenterer lovgiver med at det nye regelverket var en håndsrekning til kommunene 
for å få regnskapsresultatet bedre. Hva i all verden skal kommunene med et regnskapsresultat 
som ikke viser hvor mye penger man har fått tilført, brukt og har igjen til å betale sine 
forpliktelser med? 

Løsning 
Den beste løsningen på problemet er at staten tar regningen og gjeninnfører den forrige 
modellen for regnskapsføring av pensjon. Altså at man resultatfører premieinnbetalingen 
(utgiften). Så kan man gjerne beregne pensjonskostnaden som kan medfølge regnskapet som 
pliktig note.  
Ellers viser dette eksemplet hvor galt det kan gå når man blander lønnsomhetstanken inn i 
budsjettkoplede virksomheter. Her ved at man blander kostnader inn i et finansielt orientert 
system. 
 


