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Bakgrunnen for og intensjonen med regnskapsforskriften § 13 
 
 
Vi viser til brev av 1.7.2004 med anmodning til departementet om på ny å vurdere spørsmålet 
knyttet til beregning av premieavvik ved underdekning i pensjonskasse.  
 
Kommunal- og regionaldepartementet konstaterer at Sandefjord kommune synes å ha 
en annen oppfatning av intensjonene bak regnskapsforskriften § 13 enn departementet 
selv. Som nevnt i vårt brev av 25.5.2004, er formålet med forskriften § 13 
regnskapsmessig håndtering av svingninger i de årlige ordinære pensjonspremier.  
 
Forskriften § 13 hadde bakgrunn i den betydelige økningen i pensjonspremiene i 2001 
og 2002. Det ble lagt til grunn at pensjonsutgiftene er kommunenes eget ansvar, men 
store svingninger i finansavkastning og lønnsvekst gir budsjettmessige problemer som 
det er ønskelig å håndtere. Håndteringen av slik svingrisiko kan i hovedsak håndteres 
ved oppbygging av bufferkapital og ved regnskapsregler, jf. rapport av april 2002 fra 
sammensatt arbeidsgruppe om håndtering av kommunesektorens pensjonsutgifter 
(publikasjon H-2132).  
 
Håndtering av merutgifter til amortisering av underdekning i pensjonskasse er en 
annen problemstilling enn håndtering av svingrisiko. Spørsmålet om 
amortiseringspremie falt derfor utenfor regnskapsforskriften § 13. Vi kan i etterkant 
ikke se at bakgrunnen for reglene tilsier at amortiseringspremie skal kunne inngå i 
beregningen av premieavvik. Reglenes ordlyd må således forstås i tråd med dette.  
 
 
I vårt brev av 14.1.2003 til Bergen kommunerevisjon viser vi til at ”Den nye § 13 … tar 
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utgangspunkt i at kommunens pensjonsforpliktelser er fullt dekket ihht lovkrav”. Dette må 
forstås som en henvisning til bakgrunnen for og intensjonen med reglene. Det er ikke 
riktig å forstå uthevet setning slik, at departementet mener at forventet avkastning i 
netto pensjonskostnad ved underdekning skal beregnes som om pensjonsmidlene 
hadde full dekning. Merknaden til forskriften § 13-3 angir for øvrig at avkastning skal 
baseres på faktiske pensjonsmidler.  
 
Ved ikke å ta hensyn til amortiseringspremie i beregning av premieavvik, vil en kommune 
med underdekning få et redusert premieavvik som følge av lavere finansavkastning (høyere 
netto pensjonskostnad), og som følge av at amortiseringspremien holdes utenfor. Dette vil gi 
en regnskapsmessig merbelastning ifht kommuner med full dekning. Kommunal- og 
regionaldepartementet er inneforstått med dette.  
 
Som nevnt er vårt utgangspunkt at reglenes intensjon ikke er å håndtere merutgifter ifbm 
amortisering av underdekning, men håndtering av svingrisiko. Vi finner derfor ikke grunn til å 
revurdere spørsmålet om amortiseringspremie skal inngå ved beregningen av premieavvik. 
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