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Høring - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik
Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å redusere amortiseringstiden for
premieavvik oppstått i 2014 og senere. Det skisseres to alternativer. Alternativ 1 er en
reduksjon i amortiseringstiden til 5 år. Alternativ 2 er en reduksjon i amortiseringstiden
til 7 år. Det bes om at høringsinstansene tar stilling til hvilket av alternativene de ser på
som mest hensiktsmessig.
Forslaget sendes på alminnelig høring med frist for uttalelse 3. januar 2014.
Høringsuttalelser kan sendes postmottak@krd.dep.no eller til Kommunal- og
regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo, merket sak 13/2041.
Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å uttale seg, må de gjerne
sende sin uttalelse til departementet. Alle uttalelser blir publisert på departementets
nettsider.
Forslag til endring i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning
(regnskapsforskriften) § 13 er vedlagt.
Amortisering av premieavvik
Årets premieavvik er differansen mellom årets pensjonspremie og regnskapsmessig
beregnet netto pensjonskostnad. Årets premieavvik inntektsføres eller utgiftsføres mot
balansen, avhengig av fortegnet på premieavviket, jf. regnskapsforskriften § 13-4
bokstav A og B. Det balanseførte premieavviket skal deretter tilbakeføres
(”amortiseres”) ved utgiftsføring eller inntektsføring. Amortiseringen skal skje over 1
år, alternativt 15 år for avvik mellom 2002-2010 og 10 år for avvik oppstått i 2011 eller
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senere, jf. 13-4 bokstav C.
Pensjonsordningen er en utjevningsordning som skal gjøre det lettere for kommunene
å håndtere svingninger i premieinnbetalingene. For at utjevningen skal ha en effekt er
det viktig med et tilstrekkelig antall år å amortisere premieavviket på. Samtidig har det
akkumulerte premieavviket vokst jevnt over de siste årene, og det er dermed nødvendig
å øke amortiseringstakten. Departementet skisserer to alternativer for premieavvik
oppstått i 2014 og senere. Alternativ 1 er en reduksjon i amortiseringstiden til 5 år og
alternativ 2 er reduksjon i amortiseringstiden til 7 år. Begge alternativene vil føre til at
kostnadene øker og at det akkumulerte premieavviket bygges ned raskere enn ved
gjeldende regler i de tilfeller der premien er høyere enn kostnaden. Amortisering over 5
år betyr at større beløp vil amortiseres over kortere tid enn ved 7, og vi får dermed en
enda raskere nedbygging av det akkumulerte premieavviket. Amortisering over 7 år
betyr en lengre utjevningsperiode av kostnadene enn ved 5 år, og dermed større
stabilitet i kostnadene.
Departementet foreslår at amortiseringstiden for premieavvik etter
regnskapsforskriften § 13-4 bokstav C nr. 1 endres fra enten 10 til 5 år eller 10 til 7 år.
Det foreslås at dette skal tre i kraft fra og med regnskapsåret 2015, med virkning for
premieavvik som oppstår i 2014 og senere.
Forslaget innebærer at årlige premieavvik som oppstår i 2014 og senere vil bli bygget
ned raskere enn etter gjeldende rett. Den økonomiske betydningen av dette fra og med
2015 vil avhenge av fortegnet og størrelsen på premieavviket i det enkelte år fra 2014 og
fremover. Sammenlignet med gjeldende regel om 15 års amortisering mellom 20022010 og 10 år fra 2011 -2013 vil dermed amortiseringskostnadene (eventuelt
amortiseringsinntektene) for et gitt premieavvik øke noe fra og med 2015.
Kommuner og fylkeskommuner som amortiserer premieavviket fullt ut i det påfølgende
år kan videreføre denne praksisen. Det foreslås ikke endring i adgangen til dette.
Forslaget innebærer heller ingen endringer i amortiseringen av premieavvik oppstått i
perioden 2002 til 2013.
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avdelingsdirektør
Evy Tynes Johnsen
førstekonsulent
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Side 2

