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Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Ordningen med regnskapsføring av pensjonskostnader/forfalt premie/premieavvik har nå vært
praktisert i over 10 år. Erfaringen viser at belastning av aktuarberegnet pensjonskostnad gir en
utjevning av resultateffekten år for år i forhold til om pensjonspremie skulle vært belastet regnskapet.

Problemet oppstår når pensjonspremie nærmest uavbrutt ligger høyere enn beregnet
pensjonskostnad og med stadig større differanse. På den måten har akkumulert premieawik vokst til
høyder som neppe var tilsiktet da ordningen ble innført for 12 år siden. KRDs stadig skjerpede
beregningsforutsetninger ser ikke ut til å holde tritt med de forutsetninger som ligger til grunn for
oppfylling av pensjonsleverandørenes krav til full forsikringsteknisk dekning av forpliktelsene.

Å kutte ned på amortiseringstiden er en vei å gå for å dempe ytterligere vekst i akkumulert
premieawik. For de kommuner som har valgt 15 års amortiseringstid er fremdeles ikke
premieawiket fra det første året fullt ut amortisert. Når i tillegg nye premieawik skal amortiseres
raskere, vil samlet amortisering øke betydelig og vekst i akkumulert premieavvik vil dempes fremfor
ved dagens ordning. Vår oppfatning er likevel at de foreslåtte tiltakene kun blir en kunstig endring på
en konstruksjon som i utgangspunktet bryter med de prinsipper som kommuneregnskapet bygger på.
Det gjelder så vel arbeidskapitalprinsippet som anordningsprinsippet.

Pensjonskostnader i regnskapene vil, slik høringsforslaget skisserer, bestå av pensjonspremier,
årets premieavvik og amortiseringer over tre ulike tidsrom. Vår oppfatning er at dette er uheldig. De
reelle pensjonskostnader pr. år fremkommer ikke av regnskapene.

Vi mener at ordningen bør awikles. Kommuneregnskapene bør belastes faktiske pensjonsutgifter i
samsvar med det finansielle prinsipp. Den arbeidskapitalen som kommuneregnskapet viser bør
være reell. KRD bør komme opp med løsninger som tar sikte på å awikle hele ordningen.

Inntil da vil vi støtte en kortere amortiseringstid på nye premieavvik, så som 5 år iht høringsforslaget.

ennU hilsen

Rune Hjertås
økonomisjef
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