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Forslag til vedtak: 

Andøy kommune støtter den vedlagte høringsuttalelsen fra Norges kemner- og 
kommuneøkonomers forbund. 

Dersom ordningen med føring av premieavvik ikke avvikles, går kommunen inn for en 
amortiseringstid på 5 år for premieavvik som oppstår i 2014 og senere. 

 

 

 

Kirsten Lehne Pedersen 

rådmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25.11.2013 FORMANNSKAPET 

 
Votering: 
Enstemmig innstilling til kommunestyret. 
 

FS-091/13 Vedtak: 
 

Andøy kommune støtter den vedlagte høringsuttalelsen fra Norges kemner- og 
kommuneøkonomers forbund. 

Dersom ordningen med føring av premieavvik ikke avvikles, går kommunen inn for en 
amortiseringstid på 5 år for premieavvik som oppstår i 2014 og senere. 

 
……. 

 

Rett utskrift bekreftes. 

Andenes den 29.11.13 

 

Greta Jacobsen 

 
09.12.2013 KOMMUNESTYRET 

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 
 

KS-056/13 Vedtak: 
 

Andøy kommune støtter den vedlagte høringsuttalelsen fra Norges kemner- og 
kommuneøkonomers forbund. 

Dersom ordningen med føring av premieavvik ikke avvikles, går kommunen inn for en 
amortiseringstid på 5 år for premieavvik som oppstår i 2014 og senere. 

 

……. 
Rett utskrift bekreftes. 

Andenes den 17.12.13. 

 

Greta Jacobsen 

 

Sendes:   Saksbehandler 

       Kommunal og regionaldepartementet, Postboks 8112,  Dep. , 0032  Oslo 



Bakgrunn for saken: 

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å redusere amortiseringstiden for 
premieavvik oppstått i 2014 og senere. Det skisseres to alternativer; amortiseringstid 
på 5 år eller 7 år. Høringsinstansene er bedt om å ta stilling til hvilket av alternativene 
de ser på som mest hensiktsmessig innen 3. januar 2014. 
 
 
Faktiske opplysninger: 
Årets premieavvik er differansen mellom årets pensjonspremie og regnskapsmessig 
beregnet pensjonskostnad. For Andøy kommune var denne differansen kr 46,7 mill 
pr 31.12.12. 
 
Da forskriftsendringen om føring av pensjon i kommuneregnskapet ble vedtatt, fikk 
kommunene muligheten til å velge å amortisere (tilbakeføre) premieavvik på ett år 
(året etter at premieavviket oppsto), eller over 15 år. Andøy kommune, i likhet med 
svært mange andre kommuner, valgte en amortiseringstid på 15 år. 
 
Amortiseringstiden for premieavvik oppstått mellom 2002 og 2010 er 15 år, 
premieavvik oppstått i 2011 – 2013 er den 10 år, og det foreslås nå fra KRD å 
redusere denne til 5, evt 7 år fra premieavvik som oppstår i 2014 og senere. 
 
Ved å redusere amortiseringstiden vil kommunene få færre år å fordele 
premieavviket på, og dermed høyere kostnader pr år i en overgangsperiode. 
 
 
Vurdering: 
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) har laget en høringsuttalelse der de 
primært anbefaler KRD å avvikle ordningen med premieavvik, og heller føre 
pensjonspremien i kommuneregnskapet på samme måte som i 2001 og tidligere. 

Sekundært går de inn for å redusere amortiseringstiden til 5 år. 

Rådmannen anbefaler Kommunestyret støtter høringsuttalelsen fra NKK. 

 


