
REGNSKAPSFØRING 
AV KOMMUNALE 
PENSJONER FOR 
PENSJONSORDNINGEN I 
STATENS PENSJONSKASSE

GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK (GKRS)

§ 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer hvordan kommunene
skal beregne og føre pensjonskost nader og pensjonsforpliktelser. Dette for å være i
samsvar med god regnskapsskikk etter kommuneregnskapsreglene.

Paragrafen ble sist endret med virkning fra 2014 med formål om å
→  standardisere beregningen av pensjonskostnaden som blir

regnskapsført
→ synliggjøre eventuell pensjonsforpliktelse i balansen

Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser er i utgangspunktet 
kommunens/fylkeskom munens ansvar. Statens pensjonskasses 
(SPK) ansvar er å foreta en beregning basert på de data 
kommunen/fylkeskommunen har rapportert, og de forutsetninger 

som er gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Revisor veileder kommunen/fylkeskom munen i 
regnskapsføringen.

To ganger i året leverer SPK disse beregningene til alle 
kommuner og fylkeskommuner. Beregningene blir publisert i 
arbeidsgiverportalen på spk.no. En beregning med budsjettall 
publiseres i september. Den endelige beregningen publiseres i 
januar påfølgende år.  Det er pensjonskostnadene i 
januarberegningene som skal legges til grunn i det endelige 
regnskapet.
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BEGREPSFORKLARINGER

ÅRETS OPPTJENING  
Nåverdien pr. 01.01. av årets 
pensjonsopptjening (også kalt service cost).

RENTEKOSTNAD  
Økningen i nåverdien av opptjent 
forventet pensjonsutbetaling som følge 
av at utbetalin gen er kommet en periode 
nærmere i tid.

BRUTTO PENSJONSKOSTNAD
Periodens brutto pensjonskostnad består 
av summen av:

→  Nåverdien av årets pensjonsopptjening,
eller verdien av at ansatte tjener opp
pensjon ett år til

→ Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

NETTO PENSJONSKOSTNAD
Periodens netto pensjonskostnad er 
differan sen mellom: periodens brutto 
pensjonskost nad og periodens forventede 
avkastning på pensjonsmidler.

Ettersom beregningen av netto 
pensjonskost nad beregnes før faktisk 
avkastning er kjent, beregnes en forventet 
avkastning.

FORVENTET AVKASTNING
Forventet avkastning på pensjonsmidlene i 
løpet av året. 

SUM AMORTISERT 
PREMIEAVVIK 
Amortisering av tidligere års premieavvik.

ADMINISTRASJONSKOSTNAD
Belastet administrasjonskostnad 
for ordnin gen gjennom året. 
Administrasjonskostnaden utgjør for tiden 
0,35 % av pensjonsgrunnlaget.

FORFALT PREMIE 
Summen av medlemsinnskudd fra 
arbeidstakere (2 %) og den andelen 
arbeidsgiver skal betale for det aktuelle 
året. Dette tilsvarer den totale premien 
som er fakturert for det aktuelle året.

PREMIEAVVIK
Beløpet fremkommer slik:

Forfalt premie
- Administrasjonskostnad
- Netto pensjonskostnad
= Premieavvik

Hvis pensjonspremien overstiger netto 
pensjonskostnad (positivt premieavvik), 
skal premieavviket inntektsføres og 
balanseføres mot kortsiktig fordring. 
Nettovirkningen er dermed at det 
utgiftsføres et lavere beløp enn den 
faktiske premien.

Hvis pensjonspremien er lavere enn netto 
pensjonskostnad (negativt premieavvik), 
skal premieavviket utgiftsføres og 
balanseføres mot kortsiktig gjeld. 
Nettovirkningen er dermed at det 
utgiftsføres et høyere beløp enn den 
faktiske premien.

For premieavvik oppstått i 2014 og 
senere, skal fordeling etter tredje 
punktum hvert år foretas med 1/7 av 
opprinnelig premieavvik inntil det enkelte 
års premieavvik er amortisert i balansen. 
For premieavvik oppstått i perioden fra 
2011 til 2013 skal fordelingen etter tredje 

punktum hvert år foretas med 1/10 av 
opprinnelig premieavvik inntil det enkelte 
års premieavvik er amortisert i balansen. 
For premieavvik oppstått i perioden fra 
2002 til 2010 skal fordelingen etter tredje 
punktum hvert år foretas med 1/15 av 
opprinnelig premieavvik inntil det enkelte 
års premieavvik er amortisert i balansen. 

BRUTTO  
PENSJONSFORPLIKTELSE 
Dette tallet skal avspeile det økonomiske 
ansvar som kommunen/fylkeskommunen 
har påtatt seg på beregningstidspunktet 
overfor hver enkelt lærer som er tatt opp i 
pensjonsordningen.

PENSJONSMIDLER 
Det er benyttet et estimat for pensjons-
midlene basert på de forsikringsmessige 
avsetninger. Forsikringsmessige avsetnin-
ger er beregnet påkrevd avsetning  
(passiva) av opptjente  pensjonsrettigheter.

NETTO FORPLIKTELSE FØR 
 ARBEIDSGIVERAVGIFT  
Differansen mellom brutto påløpt 
forpliktelse og pensjonsmidlene.

UTBETALING
Utbetalte pensjoner i løpet av året.

ESTIMATAVVIK
Brukes både om differansen mellom 
estimert for pliktelse og faktisk forpliktelse, 
og om differansen mellom estimerte 
midler og faktiske midler.

Amortisering over ett år.



(Ref. § 13-5 i forskrift om årsregnskap og årsberetning)

Følgende forutsetninger benyttes i beregnin gene både for ordinær 
pensjon og for avtale festet pensjon (AFP) i Statens ensjonskasse: 

→  Aktuarielle forutsetninger (forventet dødelig het og
uførehyppighet)

→  Turnover (frivillig avgang)

→  Forventet AFP-uttak

→  Økonomiske forutsetninger (avkastning, diskon teringsrente,
lønnsutvikling og G-regulering)

DISKONTERINGSRENTE 
Rentesatsen som benyttes til å anslå dagens verdi av den 
fremtidige ytelsen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
fastsetter hvert år forholdet mellom diskonteringsrenten og 
lønnsveksten som forsikringsselskapene skal legge til grunn. 

FORVENTET LØNNSVEKST 
Forventet lønnsvekst baseres på rundskriv fra Kommunal - og 
moderniseringsdepartementet

FORVENTET G-REGULERING 
Basert på rundskriv fra Kommunal- og moder niserings-
departementet. 

FORVENTET AVKASTNING 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene  settes lik 
diskonteringsrenten med et tillegg som fastsettes av Kommunal-  
og moderniseringsdepartementet. 

FORUTSETNINGER 
FOR BEREGNINGENE

NÆRMERE OM DE ØKONOMISKE 
FORUTSETNINGENE



DET ER FORSKJELL PÅ PENSJONSKOSTNADER
OG BETALT PREMIE

Forskjellige regler og ulike økonomiske forutsetninger medfører at pensjonskostna den 
ikke blir lik den betalte premien. 

Premiesatsen beregnes ut fra SPKs fastsatte parametere. 
Alle kommuner har felles premiesats, det samme gjelder alle 
fylkeskommuner. Dette fellesskapet finansierer den samlede 
pensjonspremien for lærerne i hhv. grunnskolen og den 
videregående skolen. Premiesatsen fastsettes slik at innbetalt 
premie skal dekke påkrevd tilskudd til finansiering av de opptjente 
pensjonsrettighetene. Kostnader for administrasjon blir lagt til 
premien

Pensjonskostnaden beregnes ut fra
→  parametere fastsatt av Kommunal- og moderniserings-

departementet (økono miske)

→  parametere fastsatt av Statens pensjonskasse (demografiske)
Verdiene kobles sammen i regnskapssammenheng via
premieavviket.

GENERELT OM PENSJONSORDNINGEN FOR LÆRERNE I 
STATENS PENSJONSKASSE 
Pensjonsrettighetene til medlemmene er lovfestet i henhold til 
lov om Statens pensjonskasse. I tillegg har medlemmene rett til 
avtalefestet pensjon (AFP) etter lov om avtalefestet pensjon for 
offentlige tjenestemenn mfl. Pensjonsordningen for lærerne i SPK 
er videre en del av overføringsavtalen innen offentlig sektor.

OM PENSJONSMIDLER I STATENS PENSJONSKASSE
Pensjonen utbetales via tilskudd over statsbudsjettet. Dette 
innebærer at det ikke blir avsatt faktiske midler til forvaltning. I 
premieberegningen inngår det likevel en årlig avkastning ut fra 
en simulert fondsavkastning. Grunnlaget for avkastningen er de 
forsikringsmessige avsetninger som ville ha vært påkrevd i en 
forsikret pensjons ordning.

Les mer om pensjon på vår nettside www.spk.no




