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 1949 1962 1967 1972  1974 1984 1993 1994 1997  

 1999 2001 2003 2008 2009 2010 2011  2012 2013

Pensjonsordningen 
for sykepleiere 
etableres i KLP som 
følge av en egen lov.

Stortinget fatter 
vedtak om innføring 
av folketrygden.

Byforbundet og 
Herredsforbundet (for-
løperen til KS) vedtar 
å opprette Kommunal 
Landspensjonskasse. 
KLP etableres som en 
"forvaltet" kasse inn 
under Norsk Kollektiv 
Pensjonskasse

HiStoriKK

Dette magasinet er basert på 
dokumentet «KLPs strategiske reise 

gjennom 65 år» (Roy Halvorsen), KLPs 
50 års jubileumsbok (Helge Røed) og på 

samtaler med sentrale medarbeidere, 
kunder og medlemmer. 

KLP passerer 
1 milliard kroner i 
forvaltningskapital.

KLP får egen 
konsesjon som 
forsikringsselskap, 
og oppretter en 
felles kommunal 
pensjonsordning. 

KLP utvider sitt 
produktspekter med 
gruppeliv og ulyk-
kesforsikring for 
kommuneansatte. 

Kommunal Ulykkes- 
forsikring (KUF) får 
konsesjon til å drive 
tingskadeforsikring.

Etablering av 
KLP Skadefor-
sikring AS.

Konkurrentene 
i markedet for 
offentlig tjeneste-
pensjon trekker 
seg.

KLP passerer 300 
milliarder i forvalt-
ningskapital.

Nora eiendom 
skifter navn 
til KLP Eien-
dom AS.

KLP Kapitalforvalt-
ning AS blir oppret-
tet under navnet 
KLP Aktiv Forvalt-
ning ASA.

KLP passerer 
100 milliarder kroner 
i forvaltningskapi-
tal. KLP ekskluderer 
selskaper som bryter 
med FN-normer.

KLP signerte 
FNs Global 
Compact.  KLP Skade-

forsikring AS 
lanserer salg av 
private skadefor-
sikringer.
 KLP runder 
200 milliarder i 
fovaltningskapital.
 KLP passerer 
300 000 yrkes-
aktive medlem-
mer.

 KLP får konsesjon 
fra Finanstilsynet 
(Kredittilsynet) til å 
etablere bankvirk-
somhet. 
 KLP kjøper Kommu-
nekreditt Norge AS 
fra Eksportfinans.
 KLP Miljøfyrttårn-
sertifiseres
KLP ble klimanøytral

KLP Banken 
lanseres.

KLP blir 
Norges største 
livsforsikrings-
selskap.

Ideen om en kommunal pensjonskasse ble født allerede for 100 år siden. Da KLP ble etablert 
i 1949, var det et resultat av en lang prosess som endte med at kommuner gikk sammen om å stifte en 

felles pensjonsordning. Det dannet grunnlaget for det kundeeide selskapet som KLP er i dag. 

Forord

Det vi kommer fra, det vi er. 

D
ette magasinet gir et overblikk 
over noen sentrale milepæler 
i KLPs historie. KLP har siden 
starten satt standarden for of-
fentlig tjenestepensjon slik vi 

i dag kjenner den. Det har skjedd i et tett 
og nært samarbeid med selskapets kun-
der og eiere, tariffparter og myndigheter. 
Selskapet har gjennomlevd finanskriser 
og kommet styrket ut av perioder med 
endringer i pensjonsmarkedet. Det er 

grunn til å være ydmyk for historien, og 
det er grunn til å være skjerpet optimis-
tisk for fremtiden.

For dagene som kommer
KLP er kundenes selskap. Alt vi gjør skal 
søke å imøtekomme de behov kundene 
har. De fleste kommuner, helseforetak 
og kommunale bedrifter er med i dette 
felleskapet. Vi vil lytte til våre kunder 
og eiere, og levere det som forventes. Vi 

skal være en stabil og forutsigbar partner, 
uavhengig av endringer i rammebetin-
gelser og kortsiktige markedsendringer. 
KLPs kunder og eiere skal føle seg trygge 
på at KLP også i fremtiden vil levere god 
avkastning og god service på en kost-
nadseffektiv måte. Vi skal ha som ambi-
sjon å være våre eieres beste partner for 
dagene som kommer.
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Styrene i Norges Byforbund 
og Norges Herredsforbund 
var samlet til fellesmøte i 
Skovveien 20 på Oslos beste 

vestkant. Møtets stemning kan vi 
bare ane; under skodden av en nær 
og mørk fortid – til frykten for en 
ny krig. De samfunnsengasjerte 
herrene rundt møtebordet vis-
ste hva krig kostet, de fleste hadde 
aktivt motstandsarbeid bak seg. 
Og de visste hva frihet betydde. De 
skulle bygge og trygge velferden i 
fremtidens Norge. På møteagendaen 
sto opprettelsen av KLP, i pausene 
snakket de om NATO. 

Langsom modning
Ideen til en felles kommunal pen-
sjonskasse var bearbeidet over 
lang tid, den ble født så tidlig som i 
1914, men tiden var ikke moden; 
før nå. Kommunene ble oppfattet å 
være for små, med alt for få ansatte. 
Samtidig var det mange som var 
opptatt av at de kommuneansatte 
skulle ha like gode pensjonsrettig-
heter som det man hadde etablert 
for statsansatte. 

Vendepunktet: da kommunene 
sa ja
Det var Landstinget i Herredsfor-
bundet som satte opprettelsen av 
KLP på dagsorden i 1946, etter 
frigjøringen. Først da ble det skik-
kelig fart på sakene. Kommunenes 
Sentralbyrå (KS) var felles sekre-
tariat for By- og Herredsforbundet, 
som var KLPs etablerere. Direktør i 
KS, Kjell T. Evers, var ansett som en 
visjonær lederskikkelse og ble gitt 
i oppdrag å forberede etableringen 
av KLP som et gjensidig livsforsi-
kringsselskap. Det var også hans 
sentrale posisjon som bidro til at 
176 kommuner sa ja til å være med 
fra start. I 1947 ble utkast til ved-
tekter sendt Justisdepartementet for 
godkjenning. 

Mørke skyer på målstreken
Alt var klart for realisering. Helt 
enkelt skulle det likevel ikke bli. 
Forsikringsrådet krevde at en felles 
kommunal pensjonskasse måtte ha 
konsesjon. Dette var en strek i reg-
ningen. Konsesjonsplikten krevde 
mer kapital enn Herredsforbundet 

rådde over. I to år ble det jobbet med 
mulige løsninger. Så meldte Norsk 
Kollektiv Pensjonskasse AS (NKP) sin 
interesse. NKP tilbød KLP å drive som 
en selvstendig felles kommunal pen-
sjonskasse innenfor NKPs rammer og 
konsesjon. Derfra var ikke veien lang 
til stiftelsesmøtet 15. februar 1949. 

NKP og KLP skiltes senere som gode 
venner i 1974, og KLP har siden hatt 
egen konsesjon og vært herre i eget 
hus.

Det var varmt i Oslo denne februar-
dagen i 1949. Hjallis gikk titusenme-
teren på skøyter på Bislett hele tre 
minutter saktere enn han hadde gjort 
bare noen uker tidligere. Han gikk 
rett og slett på softis. Lite visste Hjallis 
da, om kommende års gullrush og le-
gendestatus. Herrene fra Herredsfor-
bundet og Byforbundet som var med 
i stiftelsesmøtet denne februardagen 
visste lite om at de var med på å stifte 
det som noen tiår senere skulle bli 
Norges største livsforsikringsselskap. 

Stiftelsesmøtet 1949  
De bevilget seg en kaffe i møtet denne varme vinterdagen den 15. februar 1949. 

Herrene hadde redet grunnen for å stifte KLP, det var et godt stykke forarbeid som endelig 
skulle signeres. Og det var ingen selvfølge å unne seg kaffe. 

StiFtELSESMØtEt

Februar 1949: Hjallis gikk titusenmeteren på 

skøyter på Bislett hele tre minutter saktere enn 

han hadde gjort bare noen uker tidligere. 

Han gikk rett og slett på softis.

Ikke alle 

kommune

ansatte fikk 

være med i KLP 

i begynnelsen. 

Pensjonsord

ningen var for

beholdt nokså 

få funksjonærer 

i kommunene. 

Året etter 

stiftelsen var 

100 kommuner, 

og med kun 

770 ansatte, 

innmeldt i pens

jonsordningen. 

Sysselsetting i kommunene
Antall årsverk

 1966
 1970

 1974

 1978
 1982

 1986
 1990

 1994
 1998

 2002
 2006

 2010  2012

 1962

500 000 

400 000 

300 000 

200 000 

100 000 

Det har vært en kraftig vekst i sysselsettingen i Kommunal sektor. 
Nedgangen i sysselsettingen med nær 80 000 årsverk i 2002 skyldtes 
at staten overtok spesialisthelsetjenesten og etablerte helseforetak. 
I 2012 var antall ansatte i helseforetak vokst til 104 000 årsverk.
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EN For ALLE – ALLE For EN

RoaR stRand: – Gjensidigheten er 
grunnfjellet. At kundene eier oss er av stor 
verdi, i gode som i dårlige tider. Vi har lyttet 
til kundene, og levert etter kundens behov. 
Da konkurransen var som tøffest, var våre 
folk tilstede på kundenes arenaer. Vi deltok 
i møter i kommunene, vi var på fylkesvise 
samlinger, vi var der kunden var. Gjensidig
het skjer på mange plan, og jeg mener vår 
genuine interesse for kunden er kjernen i 
vårt forhold til kundene i dag. 

Først med kjønns- 
og aldersnøytrale premier 
Kvinner lever lenger enn menn, dermed 
må det innbetales mer for å sikre kvin-
ners pensjon. Eldre arbeidstakere er 
også dyrere å forsikre enn yngre. Alle-
rede i 1950 etablerte KLP et kjønns- og 
aldersnøytralt premiesystem, slik at de 
betaler samme prosentsats i premie uan-
sett ansattes kjønn og alder. 

Allerede i 1950 etablerte 
KLP et kjønns- og alders-
nøytralt premiesystem

1950-tallet: Gjennomsnitts-
premiesystemet lanseres  
Adm.dir. i KLP, Harald Bastiansen, var 
kjent som sterk, streng og omsorgsfull. 
Dessuten var han en regnemester. I lang 
tid ga han de ansatte matematikkunder-
visning på lørdager. Regnemester Basti-
ansen var også arkitekten bak et helt nytt 

og annerledes system; gjennomsnittspre-
miesystemet. Systemet ble utviklet for 
underordnede sykehusleger. Sykehuseier-
ne betalte samme prosentvise premie for 
en lege – uavhengig av om sykehuset var 
eid av en fylkeskommune eller en ideell 
organisasjon. 

En for alle
– alle for en

Etableringen av KLP førte til at kommunesektoren fikk et apparat for løsninger 
innen pensjon og forsikring. Det gjensidige eierskapet ga trygghet og nye muligheter. 

Flere av løsningene utviklet i selskapet har senere blitt standard for alle.

anne kÄte GRøholt: – Fellesordninger 
med gjennomsnittspremie var et ganske 
kontroversielt forslag, og et brudd med hva 
som var normalt. Vi fikk unntak fra lovgiv
ningen for å kunne gjøre det på denne må
ten. Dette ble senere nedfelt i lovgivningen.

Vi skapte historie med å 
utvikle det systemet som ble 
standarden for alle. 

Bedre rettigheter for sykepleierne
I kjølvannet av legenes premiesystem 
fulgte sykepleierne. Sykepleiere på stat-
lige sykehus hadde god pensjonsordning 
i Statens pensjonskasse. Det samme var 
ikke tilfelle for de som jobbet i kommu-
ner, fylkeskommuner og i frivillige orga-
nisasjoner. I 1961 ble det bestemt at alle 
sykepleiere som ikke var ansatt i staten 
skulle meldes inn i en egen «sykepleier-

ordning», med rettigheter som i Statens 
pensjonskasse. Det var Bastiansen som 
satt i førersetet for å få dette gjennom. 
KLP administrerer ordningen den dag i 
dag. 

Offentlig tjenestepensjon:

Alt inkludert
Offentlig tjenestepensjon er annerledes 
og gjerne bedre enn vanlig privat tjeneste-
pensjon. Følgende særtrekk bidrar til dette:

• I kommune- og helsesektor er 
 pensjonsordningen tariffestet. 
 For statsansatte er den lovfestet.

• Bruttoordning: at tjenestepensjonen 
sammen med folketrygden skal utgjøre 
minst 66 % av sluttlønnen.

• 85-årsregelen: at man kan gå av med 
pensjon inntil tre år før pensjonsalder, 
når alder og tjenestetid med offentlig 
tjenestepensjon er minst 85 år.

• Overføringsavtale: som sikrer at all 
 tjenestetid med offentlig tjeneste–
 pensjon teller med som om den var 

opptjent hos siste arbeidsgiver. 

• G-regulering: at opptjente pensjons-
rettigheter og løpende pensjoner blir 
regulert i samme takt som endringene i 
folketrygdens grunnbeløp.

Fortellere: Roar Strand, Finans, KLP 

Anne Käte Grøholt, avdeling for forretningsutvikling i KLP

Gul eller rød GravenSten til alle: Bastiansen var ansett som en omsorgsfull leder. Han tok 

slagordet «An Apple a day keeps the doctor away» helt bokstavelig. Hver høst fikk alle ansatte to 

eplekasser hver, de som hadde barn fikk fire. 

Harald baStianSen: var ansatt i KLP fra 

1949 til han sluttet som administrerende 

direktør i 1990.  

»
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V
ed utgangen av 1950 var 100 
kommuner og 770 ansatte til-
sluttet KLP. Norge hadde 732 
kommuner i 1960, og tallet ble 

redusert til 466 i 1965 på grunn av kom-
munesammenslåinger. Tilstrømningen 
til KLP fortsatte blant annet fordi en del 
av de kommunale pensjonskassene etter 
hvert valgte å gå inn i KLP-fellesskapet. 
De siste fylkeskommunale pensjonskas-
sene som gikk inn i KLP var Vestfold i 
2000 og Vest-Agder i 2002. 1990 ble 
Norske Folk overtatt av Storebrand. Da 
besluttet 118 av 120 kommuner å flytte 
sine ordninger til KLP.

Organisering av offentlige oppgaver 
endret karakter. Mange kommuner har 
skilt ut virksomheter i egne foretak eller 
aksjeselskaper. Det har ført til en vekst i 
slike egne virksomheter. Nær 2500 ulike 
foretak med offentlig tilknytning har sine 
pensjonsordninger i KLP i dag. 

Kamp om kommunepensjon
Fra midten av nittitallet ble det kommu-
nale pensjonsmarkedet viktig satsnings-
område for KLPs konkurrenter. Etter 
at Storebrand definerte det kommunale 
pensjonsmarkedet som et satsingsområde, 
fulgte de andre livselskapene etter. Det 
private pensjonsmarkedet hadde stagnert, 

mens det kommunale pensjonsmarkedet 
ble sett på som svært attraktivt. KLP, som 
på denne tiden var mest opptatt av å for-
valte de kommunale pensjonsordningene 
til lavest mulig kostnad, var dårlig forbe-
redt på konkurrentenes markedsframstøt. 
Ved utgangen av 1997 sa kommunene 
Harstad, Karasjok og Alta opp sine pen-
sjonsavtaler med KLP, og flyttet sine pen-
sjoner til annen leverandør fra 1. januar 
1998. Det var første gang kommuner 
bestemte seg for å flytte fra KLP. De tre 
kommunene ble etterfulgt av ytterligere 
85 kommuner i perioden fram mot 2006. 
Kun to av kommunene som var på anbud, 
valgte KLP i denne perioden.

ole Jacob FRIch: – Det er riktig å si 
at konkurransesituasjonen kom brått og 
uventet. Vi så på oss selv som en slags 
kommunal institusjon. De nye aktørene 
pustet oss raskt i nakken. I tillegg var det et 
kobbel av forsikringsmeglere som ønsket 
bevegelse i dette markedet.

Kundeflukten: 
som å miste gode venner 
Kundetapet toppet seg høsten 2001. Det 
var uro i finansmarkedet, dot.com bo-
blen brast, og terrorangrepet i  New York 
11. september 2001 forsterket uroen. 
Vi hadde negativ avkastning det året. 

MArKEdSUtViKLiNGENEN For ALLE – ALLE For EN

65 år i markedet
I 1949, KLPs første driftsår, fikk KLP 56 kommuner som 

kunder og medlemmer. Året etter ble antallet nesten fordoblet. 

Forteller: Ole Jacob Frich, 

Informasjonsseksjonen, KLP

1874 Moskenes

0430 Stor-Elvdal1232 Eidfjord 1027 Audnedal1926 Dyrøy

1021 Marnardal

1923 Salangen 0800 Telemark

1154 Vindafjord 1500 Møre og Romsdal

1700 Nord-Trøndelag

1400 Sogn og Fjordane

1638 Orkdal

1933 Balsfjord

0138 Hobøl

1032 Lyngdal

0711 Svelvik

2018 Måsøy

1825 Grane1911 Kvæfjord 1546 Sandøy1264 Austrheim 2020 Porsanger 1265 Fedje

1034 Hægebostad

1839 Beiarn1029 Lindesnes

0439 Folldal

0709 Larvik

1560 Tingvoll

1740 Namsskogan

0834 Vinje

1837 Meløy

1548 Fræna 1221 Stord

0937 Evje og Hornnes 1824 Vefsen

1000 Vest-Agder

1928 Torsken

0626 Lier

0811 Siljan 0119 Marker

0229 Enebakk0623 Modum

1566 Surnadal

0919 Froland 0417 Stange

1114 Bjerkreim 0617 Gol

0831 Fyresdal

1739 Røyrvik

0515 Vågå

1516 Ulstein

2030 Sør-Varanger

0542 Nord-Aurdal

0540 Sør-Aurdal1820 Alstahaug

1571 Halsa1915 Bjarkøy

0529 Vestre Toten 0124 Askim

0237 Eidsvoll 1227 Jondal

1648 Midtre Gauldal

1663 Malvik

0618 Hemsedal

1120 Klepp 0100 Østfold1621 Ørland

0513 Skjåk

1416 Høyanger

0121 Rømskog 0517 Sel

1517 Hareid

1256 Meland

0135 Råde

1112 Lund 1554 Averøy

0938 Bygland

0817 Drangedal

1441 Selje

0436 Tolga

1644 Holtålen

0418 Nord-Odal 0238 Nannestad

1755 Leka

2004 Hammerfest

1223 Tysnes0519 Nord-Fron

0441 Os

1653 Melhus

1511 Vanylven

0221 Aurskog-Høland

1900 Troms

0217 Oppegård

1133 Hjelmeland 0819 Nome 1146 Tysvær

0514 Lom1717 Frosta 0815 Kragerø

1438 Bremanger

1134 Suldal

1943 Kvænangen 1919 Gratangen 1856 Røst 1002 Mandal1711 Meråker 0211 Vestby1941 Skjervøy 0415 Løten

1622 Agdenes1822 Leirfjord 1866 Hadsel

1718 Leksvik

1634 Oppdal

0632 Rollag 0403 Hamar

1149 Karmøy

1816 Vevelstad

0604 Kongsberg

1228 Odda

0227 Fet

1135 Sauda 1664 Selbu1422 Lærdal

1636 Meldal0904 Grimstad

0226 Sørum

0940 Valle1252 Modalen

1514 Sande

0633 Nore og Uvdal

1151 Utsira 0423 Grue1111Sokndal

1443 Eid

1411 Gulen

1211 Etne

0501 Lillehammer

1241 Fusa

1563 Sunndal 0536 Søndre Land1543 Nesset

1557 Gjemnes

1854 Ballangen1504 Ålesund

0728 Lardal

1729 Inderøy1826 Hattfjelldal

1142 Rennesøy

0700 Vestfold

0941 Bykle

0814 Bamle

0432 Rendalen

1525 Stranda1721 Verdal

1828 Nesna

1913 Skånland

1119 Hå

0612 Hole

1920 Lavangen 1547 Aukra 0502 Gjøvik 0912 Vegårshei

1154 Vindafjord2014 Loppa

1524 Norddal0434 Engerdal

1420 Sogndal

0511 Dovre1815 Vega 0512 Lesja 1635 Rennebu 1413 Hyllestad

1942 Nordreisa

0137 Våler1515 Herøy

1417 Vik2024 Berlevåg

1832 Hemnes 1868 Øksnes

0125 Eidsberg

1729 Levanger

0136 Rygge1046 Sirdal

0935 Iveland1867 Bø

1259 Øygarden0616 Nes

1936 Karlsøy 1144 Kvitsøy

0533 Lunner 0532 Jevnaker

1857 Værøy 0914 Tvedestrand1812 Sømna1520 Ørsta

0128 Rakkestad2022 Lebesby 1612 Hemne

0534 Gran 0412 Ringsaker 0105 Sarpsborg1818 Herøy 2002 Vardø

0714 Hof

1419 Leikanger

1418 Balestrand

1657 Skaun1702 Steinkjær

1927 Tranøy0926 Lillesand

2023 Gamvik0605 Ringerike1640 Røros

0713 Sande1421 Aurland

1141 Finnøy 0621 Sigdal

1260 Radøy

1569 Aure

1838 Gildeskål0438 Alvdal0615 Flå

0516 Sør-Fron

0419 Sør-Odal

1567 Rindal 0544 Øystre Slidre

1665 Tydal

1751 Nærøy

1535 Vestnes0400 Hedmark 0500 Oppland

0625 Nedre Eiker1103 Stavanger

2000 Finnmark0521 Øyer

1431 Jølster

0528 Østre Toten 1724 Verran

1127 Randaberg

1145 Bokn

0123 Spydeberg 0619 Ål

1026 Åseral

0538 Nordre Land

1526 Stordal

0427 Elverum

1539 Rauma

0822 Sauherad

1845 Sørfold

1222 Fitjar 1811 Bindal

1266 Masfjorden

0236 Nes

1534 Haram

1632 Roan

0122 Trøgstad

0239 Hurdal
0543 Vestre Slidre

0829 Kviteseid

1600 Sør-Trøndelag

0234 Gjerdrum

0118 Aremark

0520 Ringebu

1742 Grong

0426 Våler

1445 Gloppen2021 Kárásjohka - Karasjok

0830 Nissedal

1627 Bjugn

1714 Stjørdal

1743 Høylandet

1432 Førde

1633 Osen

1426 Luster

1531 Sula

1449 Stryn0928 Birkenes

1573 Smøla 0929 Åmli
0235 Ullensaker

0437 Tynset

1749 Flatanger1545 Midsund 0622 Krødsherad

0900 Aust-Agder

1100 Rogaland

1744 Overhalla

1922 Bardu

2015 Hasvik

0541 Etnedal 1841 Fauske

0833 Tokke

1444 Hornindal

0631 Flesberg

0233 Nittedal

0620 Hol

1840 Saltdal

1233 Ulvik

1037 Kvinesdal

0545 Vang

1624 Rissa

1231 Ullensvang

»

Pensjonsrevolusjonen i 1974 
- Pensjonsrett for alle

RoaR stRand: – Før 1974 var det sånn 
at kommunestyret bestemte hvem som 
skulle være med i pensjonsordningen. 
Pensjon var ikke for alle. Fra 1974 skulle 
alle være med, det var en revolusjon at alle 
fikk pensjonsrett. 1974 er en milepæl for 
vår historie. Det tok 25 år, fra 1949 til 1974, 
å fullt ut bli et selskap for alle kommunalt 
ansatte.   

Det var en revolusjon at alle 
fikk pensjonsrett.

Overføringsavtalen
Overføringsavtalen sikrer de ansatte i 
offentlig sektor pensjon som om de hadde 
all tjenestetid hos siste arbeidsgiver. 
Avtalen ble først etablert for å sikre at 
sykepleierne fikk sikret sin pensjon ved 
jobbskifte. I 1974 ble avtalen utvidet til 
å omfatte Felles kommunal pensjonsord-
ning i KLP og de frittstående kommunale 
pensjonskassene. 

anne kÄte GRøholt: – Overførings
avtalen innebærer at man ikke taper pen
sjonsrettigheter ved skifte av jobb, men 
den gir tvert i mot en økonomisk fordel for 
mange. Det forenkler også regelverket, og 
folk har lettere for å forstå pensjonsrettig
hetene sine. 

Tariffpartenes selskap

anne kÄte GRøholt: – KLP har alltid 
vært i god dialog med arbeidstakernes og 
arbeidsgivernes organisasjoner. Vi møter 
tariffpartene i mange forum, både sentralt 

og lokalt. Vi bidrar også med analyser og 
utredninger for tariffpartene om konse
kvensene av endringer i pensjonsregel
verket. 

For arbeidsgiverne, som er 
kundene våre, er KLP et 
selskap med høy kompetanse 
og evne til å drive kostnads-
effektivt. For arbeidstakerne 
gir KLP trygghet for at deres 
rettigheter er godt ivaretatt. 

Pådriver for G-regulering 
KLP har alltid engasjert seg for å sikre 
rettighetene til ansatte og pensjonister. 
Selskapet var sentralt da det fra og med 
tariffoppgjøret 1986 ble innført et nytt 
prinsipp der offentlig tjenestepensjon ble 
regulert i takt med grunnbeløpet i folke-
trygden; G-regulering. Dermed er offent-
lige ansattes tjenestepensjon verdisikret 
i forhold til lønns- og prisutviklingen i 
samfunnet. 

RoaR stRand: – Mange rådhus, syke
hjem, svømmehaller har gjennom de siste 
65 år blitt finansiert med lån fra KLP. Dette 
var særlig viktig i en tid da det var knapp
het på gunstige lånemuligheter. I mange 
tilfeller eide vi bygget sammen, inntil kom
munen kjøpte tilbake, for eksempel råd
huset. Begge fikk fordeler av spleiselaget. 
Der har du det igjen; gjensidigheten!

Fellesordning og gjennomsnitts-
premie er på mange måter et 

Columbi egg for KLP: 
forutsigbart, nesten identisk 

med ordningene i SPK, 
forenkler dermed jobbskifte 
mellom stat og kommune.

Gjennomsnittspremie

1950 
for sykehusleger

 

1962
for sykepleiere

1974
for alle kommuneansatte 

1998 
tariffavtalt 

2004
lovbestemt

SykepleierordninGen ekSiSterer 

FortSatt  og er forankret i lov. KLP har 

administrert ordningen basert på gjen

nomsnittspremie helt siden den trådte i 

kraft – i mer enn 50 år. 
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Vi måtte sende en reguleringspremie 
til kommunene på 4,5 milliarder, uten 
forhåndsvarsel. Tilliten til KLP fikk en 
knekk, og kundene så seg om etter an-
dre alternativer. Høsten 2001 varslet 76 
kommuner at de ønsket å vurdere en an-
nen pensjonsleverandør enn KLP.

ole Jacob FRIch: – Det endte med 
at 26 kommuner forlot oss fra årsskiftet 
2001/2002. Det var som å miste gode ven
ner; relasjoner utviklet gjennom mange år, 
folk som kjente hverandre godt. Det gjorde 
vondt. Kundeflukten rystet KLP. Etter dette 
har våre eiere systematisk bygget opp 
KLPs soliditet. I dag har vi en soliditet som 
er vesentlig bedre enn andre livselskaper. 

Konsolidering i pensjonsmarkedet
Storebrand og DnB Liv (Vital) innledet sin 
satsing i det kommunale pensjonsmar-
kedet med individuell premie i konkur-
ranse med KLPs utjevnede premie. Dette 
ble imidlertid ikke tydeliggjort. Fra KLPs 
side ble det anført at konkurrentene ikke 
forholdt seg til de føringene myndighetene 

og tariffpartene hadde trukket opp, også 
på flere andre områder. Først i 2009 ble 
det en tett oppfølging fra Finanstilsynet og 
Finansdepartementet. 

ole Jacob FRIch: – Myndighetenes 
inngripen førte til at kontroversielle konkur
ransemessige tilpasninger ble umuliggjort. 
Dette styrket KLPs posisjon i anbudspro
sessene, og flyttestrømmen snudde til 
KLPs fordel. 

Dette falt sammen med at KLP hadde 
en soliditet som gjorde at selskapet kom 
helskinnet gjennom finanskrisen i 2008. 
Siden 2008 har KLP hatt vesentlig bedre 
avkastning enn konkurrentene. Samtidig 
var det åpenbart at KLPs stordriftsfor-
deler på offentlig tjenestepensjon, ga en 
kostnadsprosent og et servicenivå som 
konkurrentene hadde problemer med å 
møte.

KLP: eneste leverandør 
av forsikret ordning
Konkurransesituasjonen er endret etter 

at Storebrand (2012) og deretter DNB 
(2013) besluttet å trekke seg ut av det 
kommunale pensjonsmarkedet. 

ole Jacob FRIch: – I KLP sitter vi med 
litt blandete følelser for dette. De private 
livselskapene har vært dyktige konkurren
ter. Det har vært viktig for oss å sammen
likne våre resultater med andre selskaper 
som har tilnærmet samme rammebetin
gelser som oss. Det har bidratt til å utvikle 
KLP til et selskap som i dag leverer god 
avkastning, lave kostnader og god med
lemsservice. For KLP blir det viktig å vise 
at vi er tilliten verdig ved å tilby den beste 
service og totaløkonomi for dagene som 
kommer. 

KLP har som ambisjon å fortsette sitt 
arbeid for å sikre kundene god kvalitet i 
alle leveranser. Vi ønsker å videreutvikle 
vår service og være et redskap for våre 
kunder ved å sikre gode pensjonsordnin-
ger for deres ansatte til en lavest mulig 
kostnad. 

MArKEdSUtViKLiNGEN

«Bommer vi med en tiendels 
prosent, betyr det mange hundre 

millioner på utgiftssiden.»
peR kaRlsen, økonomI oG FInansdIRektøR I helse vest

Premieinntektene fra offentlig tjenestepensjon 
i KLP i 2013 var på i alt 24,8 milliarder kroner. 

Øvrige
11,96%

Kommuner
50,57%

Helseforetak
33,11%

Fylkeskommuner
4,37%

Helseforetakene ble i KLP
Regjeringen Stoltenberg gjennomførte med virkning fra 2002 en 
betydelig endring av sykehussektoren ved at både statlige og 
fylkeskommunale sykehus ble underlagt fem statlige helseregioner.

I KLP var det stor bekymring for at staten 
ville omorganisere pensjonsordningene 
til de ansatte i spesialisthelsetjenesten, 
og legge dem til Statens Pensjonskasse. 
I så fall kunne KLP risikere å miste en 
tredjedel av sine kunder, medlemmer og 
forvaltningskapital. Alle disse spørsmå-
lene fikk sin avklaring ved at Regjering og 
Storting besluttet at pensjonsordningene 
og alle historiske forpliktelser skulle vi-
dereføres hos de tidligere leverandørene, 
til tross for at staten overtok sykehussek-
toren. Oslo Universitetssykehus besluttet 
senere at de syntes det var ukurant å ha 
fem ulike pensjonsleverandører. I 2013  
besluttet de å etablere en egen pensjons-
kasse for sine sykehusansatte.

peR kaRlsen, økonomi og 
finansdirektør i Helse Vest:
– Forholdet til KLP har vært en god reise. 
Selskapet har gjennom årene utviklet seg 
til å bli en stor, profesjonell og fremtidsret
tet leverandør. En viktig del av KLPs servi
cetilbud er nettopp kompetansen på vurde
ringer av kostnadsbildet for oss som kunde 
og eier. Det er snakk om enormt store 
kostnader, vi må ha en leverandør som kan 
analysere dette fremtidsbildet. Bommer vi 
med en tiendels prosent, betyr det mange 
hundre millioner på utgiftssiden. KLP viser 
oss hvordan selskapet leverer i forhold til 
andre pensjonsleverandører. At aktuarene i 
KLP er dyktige pedagoger, er viktig for oss 
for at folk skal forstå problemstillingene. 

Vi må ha 
en leveran
dør som er 
i stand til å 
håndtere en 
stor kunde, hel
seforetakene har til 
sammen rundt 100 000 
ansatte. Det skal noe til å levere god kun
deservice til en så stor kunde. At vi slipper 
å etablere egen pensjonskasse gjør at vi 
kan fokusere på det vi skal, på kjernevirk
somheten som helseforetak. 
Jeg håper KLP vil videreutvikle servicesi
den med god informasjon til den enkelte 
som er forsikret, og til oss som kunde og 
arbeidsgiver. 

1974 
Felles kommunal 
pensjonsordning 

i KLP

2010 
22 pensjonskasser, 
95 kommuner hos 

andre

1980 
45 kommunale 
pensjonskasser, 
120 kommuner 
hos Norske Folk

2012/2013
Storebrand og DNB 

trekker seg 

1995
Kun 5 kommuner har 

pensjon hos andre leve-
randører

1998 
de første tre kommunene 

flytter fra KLP

2001 
26 kommuner flytter 

fra KLP
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Valgmøte
Helseforetak

Valgmøte
Bedrifter

ValgmøteR
Kommunesektoren

StYRet
8 medlemmer + 2 observatører

KONtROllKOmItÉ
5 medlemmer

RePReSeNtaNtSKaP
45 Representanter

ValgKOmItÉ
4 medlemmer

15 valgt av og blant KlP-ansatte
 6 fra ansattes organisasjoner i offentlig sektor

geNeRalFORSamlINg
167 utsendinger valgt i 23 kretser

2005: Ny visjon og nye verdier lansert 

KLPs visjoN:

KLP – den beste 
partner for dagene 

som kommer
Visjonen er retningsgivende for 
KLPs medarbeidere og skal bidra til 
at kundene opplever at KLP:

•	 Er	en	forutsigbar	partner	som	
styrker deres økonomi gjennom 
lave kostnader, god avkastning, 
konkurransedyktige priser og 
langsiktig samarbeid.

•	 Letter	deres	hverdag	gjennom	å	
levere effektive løsninger og gode 
beslutningsgrunnlag.

•	 Bidrar	til	å	gjøre	dem	til	attrak-
tive arbeidsgivere gjennom kon-
kurransedyktige produkter og 
tjenester til deres ansatte.

•	 Bidrar	til	en	mer	bærekraftig	of-
fentlig	sektor	gjennom	bærekraf-
tige investeringer og ansvarlig 
forretningsdrift.

KLPs verdier:

Verdiene uttrykker hvordan hver 
enkelt ansatt i KLP må opptre for å 
realisere visjonen. Alle medarbei-
dere skal følge verdiene i relasjo-
ner med kunder og kolleger. 

åpen

tydelig

ansvarlig

engasjert

stor eier i KLP. Det førte til justering av 
styringsstruktur og representasjon for 
helseforetakene i KLPs representantskap 
og styre.

Fusjonsforhandlinger med SPK
Ut fra den situasjon KLP faktisk hadde i 
år 2000, var det naturlig å se nøye på om 
kundene kunne oppnå fordeler ved en 
sammenslåing av KLP og SPK. Adminis-
trasjonen, KLPs organer og daværende 
statsråd så positivt på muligheten. KLPs 
kunder var også sterke tilhengere av en 
sammenslåing. Etter regjeringsskiftet i år 
2001, viste det seg at den nye statsråden 
Victor Normann (H) ikke ønsket å for-
følge denne muligheten, og la saken død 
på grunn av frykt for at et fusjonert KLP/
SPK kunne bli en for dominerende mar-
kedsaktør. 

Vanskelig strategiprosess 
Da KLPs store strategiprosess startet høs-
ten 2001, var utfordringene mange. Uro i 
finansmarkedene ga dårlige økonomiske 
resultater for KLP. Det gjorde at KLP 
måtte sende en uforutsett tilleggspremie 
på nær 4,5 milliarder til finansiering av 
pensjonskostnader. I kjølvannet finans-
krisen i 2001 mente mange at KLP treng-
te å styrke sin soliditet gjennom tilførsel 
av egenkapital. Å hente egenkapital fra 
kundene uten et overskudd å ta det fra 
var uønsket. To muligheter forelå; utstede 
grunnfondsbevis eller omdanne KLP til 
aksjeselskap.

Høsten 2002 ble det gjort sonderinger for 
å avklare om det kunne være interesse 
for en mulig fusjon med et annet finans-
konsern. Høy avkastning i 2003 bidro til 
at styret konkluderte med at KLP skulle 
videreføres som et selvstendig selskap. 
Integrasjonsmuligheter med andre selska-
per ble avblåst. Men ideen om omdanning 
av KLP til aksjeselskap levde videre. Etter 
en engasjert debatt blant KLPs eiere ble 
det klargjort for avstemming i ordinær 
generalforsamling i april 2005. Forslaget 
fikk ikke nødvendig 2/3-dels flertall, og 
KLP videreførte sin egenkapitalmodell og 
selskapsform.

Gode resultater i 2003 og 2004 bidro til 
et overskudd som gjorde det mulig for 
KLP å bygge opp finansielle buffere. Siden 
har selskapet fått tilført nødvendig, ny 
egenkapital fra eget overskudd. I dag er 
KLPs kapitalsituasjon svært god.

Lønnsomt å være eier i KLP
KLPs gjensidige selskapsform har blitt 
ytterligere rendyrket de senere årene. Det 
er kundene på offentlig tjenestepensjon 
som eier selskapet og tilfører selskapet 
nødvendig egenkapital.  Eierne får årlig 
en god avkastning på sin innskutte ei-
erkapital i selskapet. Eierskapet gir god 
lønnsomhet og påvirkningsmuligheter. 
KLPs virksomhet har som mål å styrke 
deres økonomi, lette deres hverdag, og 
styrke dem som arbeidsgivere. Å være 
kunde og eier i det gjensidige selskapet 
KLP er derfor lønnsomt.

A
t KLP er eid av kundene be-
tyr først og fremst at KLP 
søker løsninger som kommer 
kundene og eierne til gode. 
Selskapets betydelige økono-

miske posisjon har skapt engasjement når 
styringsmodellen og selskapsform har 
stått på dagsorden.

Ny styringsmodell 
I 1998 ble ny styringsmodell utredet. Noe 
av bakgrunnen var at med en skjerpet 
konkurranse i pensjonsmarkedet, så 
mente man at det var uheldig med sterke 
bånd mellom styrende organer i kom-
munesektorens interesseorganisasjon KS 
og KLP. Et utvalg skisserte overgang til 

dagens styringsmodell der kundene blir 
invitert til fylkesvise valgmøter for å velge 
representanter til generalforsamlingen. 
En betydelig endring i organiseringen 
av sykehussektoren skjedde i 2002 ved 
at både de statlige og fylkeskommunale 
sykehusene ble etablert som helseforetak. 
Dette innebar at staten kom inn som ny, 

dEN GjENSidiGE SELSKAPSModELLEN

Viktige valg
Den gjensidige selskapsmodellen som ble etablert i 1949 har vært gjennom flere 

større og mindre endringer. Tidvis har det vært et stort engasjement blant KLPs eiere om 
hvilken styringsmodell og selskapsform selskapet bør ha. Den heftigste debatten kom 

da spørsmålet om omdanning til aksjeselskap sto på dagsorden for 10 år siden.

2005
KLP vurderer omdanning til 

aksjeselskap. Et flertall stemmer 
for, men forslaget mangler én 

stemme og oppnår 
ikke 2/3 flertall. 

1988 
Dagens styringsmodell med 

direkte representasjon vedtas. 
Eier- og valgmøter arrangeres i 

alle fylker. Fram til 1998 var 
KS-styret KLPs general-

forsamling. 

2000  
Sammenslåing KLP og SPK 

utredes. Etter regjeringsskifte 
i 2001 legger Victor 
Normann saken død. 

2002–2003 
KLP-styret konkluderer 

høsten 2002 med at det er 
ønskelig å integrere KLP i et 

større finanskonsern – 
arbeidet legges til 

side i 2004.
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Ole Haabeth har fulgt KLP gjennom man-
ge år og sitter i dag i KLPs representant-
skap. Han kjenner KLP fra alle sider. 

Hva er viktig for kommunene, sett 
med dine øyne?
– Det er viktig for oss at KLP er medlem-
menes eget selskap, hvor eierskap og 
kundeforhold er sterkt knyttet sammen. 
Driften av KLP skal skape gode forhold 
for kundene. Det helt grunnleggende er 
at KLPs eiere har de samme motivene og 
interessene som selskapet, at verdiene i 
selskapet blir i selskapet og kommer kun-
dene til gode.  

Haabeth satt også i representantskapet da 
generalforsamlingen tok stilling til sel-
skapsform i 2005.

– Det var en krevende tid, presset for å 
omdanne KLP til et aksjeselskap satte fø-

lelser i sving, med undertoner av ideologi. 
Jeg endte med å stemme mot omdanning, 
det er jeg glad for i dag. Men meningene 
var mange, for meg var det kombinasjo-
nen av å være kunde og eier som veide 
tyngst på vektskålen. Med omdanning til 
aksjeselskap ville KLP blitt helt lik alle 
andre. Å ta vare på egenarten i KLP som 
et gjensidig selskap var viktig for meg. I 
dag er folk unisont glade for at KLP ikke 
ble et aksjeselskap. 

I Østfold finner vi noen av de største 
eierne. Hva blir viktig fremover?
– Konkurransen har skjerpet oss. Selv om 
de private livselskapene forsvinner fra 
markedet nå, så vil vi ha andre konkur-
renter og nye konkurransearenaer. Pri-
vate pensjonskasser gir KLP konkurranse 
fremover, det er en utfordring KLP tar på 
alvor. Pensjonskostnadene har dessuten 
blitt høye for kommunene. For oss som 

arbeidsgiver er det viktig å ha et selskap 
som er i stand til å ivareta våre interesser. 
Vi må ha forutsigbarhet slik at vi ikke får 
ekstra kostnader vi ikke er forberedt på. 
KLPs robusthet er viktig. At vi får god, 
sikker avkastning uten for høy risiko. 

På hvilke måter kan KLP bidra til å 
utvikle kommunene?
– At KLP har vært et stort kommunalt eid 
selskap, har vært vesentlig for utviklin-
gen av velferdstjenester i sektoren. KLPs 
samfunnsrolle skaper trygghet for kom-
munene. For Østfold er det ønskelig at 
KLP gjennom sine plasseringer kan bidra 
til å utvikle regionen på flere felter, blant 
annet på eiendom. Som eier og kunde har 
vi gjensidig interesse av positiv utvik-
ling for våre kommuner. Det er en viktig 
styrke i forholdet, sier fylkesordfører 
Haabeth. 

I teknologifront for kundene

Effektiv saksbehandling er en forutsetning for kostnadseffektiv 
drift. Med ansvar for å ivareta rettighetene til over 700 000 pen-
sjonister, nåværende og tidligere ansatte, så er det viktig å utvikle 
gode og enkle kundevennlige selvbetjeningsløsninger. 

KLP var tidlig ute med elektronisk innsamling av lønnsdata. Alle-
rede i 1974 samarbeidet KLP med Kommunedata om overføring av 
lønnsdata fra kommunenes lønnssystemer. "KLP Direkte’ så dagens 
lys i 1992, var forløperen til dagens Kundeside, en oversiktlig og 
effektiv selvbetjeningsløsning som forenklet kommunikasjonen 
mellom kundene og KLP. I 2003 utviklet KLP en internettløsning 
for søknad om pensjon. KLP har utviklet markedets mest avanserte 
pensjonskalkulator som anvender reelle data fra så vel KLP som 
NAV og SPK.

Det er etablert datavarehusløsninger som gir god innsikt i personal-
data hos kunden. Dette danner meget gode analysemuligheter knyt-
tet til avgangsalder, uførefrekvens og geografiske sammenligninger. 
Dette er analyser som vi deler med våre kunder.

I 2012 etablerte KLP nye nettløsninger; Min Side for medlemmer 
og personmarkedskunder, og Kundeside for arbeidsgiverne. 

KLP har utviklet markedets mest 
avanserte pensjonskalkulator

dEN GjENSidiGE SELSKAPSModELLEN

ole haabeth, FylkesoRdFøReR I østFold
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 jobbet i punche-

avdelingen.

1958: eMMA 
– 3,2 tonn regnemaskin 
En av landets første elektroniske regnemaskiner, 
EMMA, kom til Norge i 1958. KLP var en av bru-
kerne gjennom NKP. EMMA veide 3,2 tonn og måt-
te fraktes til Norge med eget, chartret transportfly. 
Prisen var svimlende 1,4 millioner kroner.

1974: Foran konkurrentene 
med lønninger på data 
Allerede i 1972 opprettet KLP sin egen EDB- avdeling. 
Det ga muligheter for systemløsninger tilpasset egne be-
hov. I 1974 lanserte KLP systemløsning for automatisk 
overføring av lønns data fra kommunenes lønnssystemer. 
KLP lå mange år foran konkurrentene. 

1992: fra KLP direkte til 
KLP interaktiv
KLP Direkte representerte en stor teknologisk begiven-
het. Med en terminal og en telefonlinje fikk kundene 
tilgang til egne ansattes medlems- og pensjonsdata hos 
KLP. Systemet ble erstattet med KLP Interaktiv, en vide-
reutviklet internettbasert systemløsning. Over 80% av 
den aktive medlemsbestanden blir nå ajourført av kun-
dene selv.

2003: søk om pensjon på nett
Med denne løsningen kan kunden, sammen med pen-
sjonssøker, kontrollere at våre data er korrekte før 
innsending av søknadsskjema. Dette var første skritt på 
veien til å kunne starte opp pensjonstilfeller automatisk. 

Sammen om å utvikle kommunesektoren

KLP for etterlattepensjon

høsten 2002 var klp medvirkende til at stortinget vedtok en 

ekstra bevilgning til kommunene på 1.250 millioner kroner. bak

grunnen var at regjeringen hadde foreslått en omlegging av 

etterlattepensjonen til en nettoordning. Intens lobbyvirksomhet 

sammen med ks ga resultater, og førte til at stortinget dekket 

merkostnadene. 

Skattefritak for kommunale bedrifter

klp engasjerte seg sammen med ks for at virksomhe

ter som ofte er tariffmessig forpliktet til å ha kommunal 

tjeneste pensjon, skulle få fradrag i skattepliktig inntekt for 

sine pensjonskostnader. klp, ks og lo fikk stortinget til å 

vedta i lovs form at kommunal tjenestepensjon skal være 

fradragsberettiget. 

– Det helt grunnleggende 
er at KLPs eiere har de samme 

motivene og interessene 
som selskapet
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FrA PENSjoNSiNNrEtNiNG tiL ForSiKriNGSKoNSErN

Etablering av KLP Eiendom
Oppkjøpet av Nora Eiendom ble på en 
elegant måte gjennomført som et venn-
lig oppkjøp i aksjemarkedet i 1995. Nora 
Eiendom ble tatt av børs og endret navn 
til KLP Eiendom AS. KLP har i dag en 
eiendomsportefølje på over 40 milliarder 
kroner. Med god geografisk spredning 
fordelt mellom kontorbygg, kjøpesentra og 
hoteller. 

peR vIctoR noRdan: – Eiendom var 
et viktig område å investere i. Først byg
get vi aktivt egen eiendomsavdeling, vi 
kjøpte Glasmagasinet og Paleet hvor også 
KLPs hovedkontor flyttet inn. Så kom vi i 
kontakt med Nora eiendom. Å kjøpe 15% 
av Nora eiendom var noe av det første jeg 
gjennomførte da jeg begynte i KLP, og i 
1995 ervervet vi resten av aksjene. Det ble 
grunnstammen i KLP Eiendom.

KLP Bedriftspensjon 
I 2005 ønsket KLP å ta et nytt grep. Usik-
kerhet rundt rammevilkår og konkur-
ransesituasjon var i endring. Selskapet 
sto overfor nye markedsmessige krav. Det 
var strategisk viktig for KLP å kunne tilby 
alle typer tjenestepensjoner. Dette var 

viktig for å kunne tilby en pensjonsord-
ning til foretak som gikk bort fra offentlig 
tjenestepensjon. Frem til 2012 var sel-
skapets formål å tilby innskuddspensjon 
og foretakspensjon. I dag tilbyr selskapet 
innskuddspensjon til virksomheter i pri-
vat og offentlig sektor. Takket være mål-
rettet markedstilnærming nærmer kun-
deporteføljen seg ved utgangen av 2013 
vel 1.750 bedrifter og 20.500 medlem-
mer, med en samlet forvaltningskapital på 
1,8 milliarder. 

KLP Banken
KLP var en viktig finansieringspartner 
for kommuner og fylkeskommuner, og for 
finansiering av deres ansattes boliger og 
fritidsboliger. Frem til 1992 var dette ad-
ministrert som lån gjennom bykredittfo-
reninger. Da KLP overtok virksomheten, 
fortsatte veksten og KLPs boliglånsporte-
følje lignet etter hvert boken til en større 
sparebank. 

Det ble bestemt å legge utlånsvirksomhe-
ten inn i en egen bank. Utviklingen ble 
fremskyndet da Kommunekreditt ble lagt 
ut for salg som en følge av Eksportfinans 
problemer under finanskrisen i 2008. 

KLP Banken 
lanseres i januar 2010 
som en nettbank

Ved utgangen av 2013 hadde den nye 
nettbanken 27.000 personkunder. 

Realiseringen av KLP Banken var et vik-
tig skritt fremover for å oppnå noe KLP 
hadde jobbet for i mange år. Vi er til for 
å gi våre medlemmer et solid, trygt og 
langsiktig pensjonsprodukt.  KLP Banken 
er en viktig brikke.

A
lle forretningsområdene i 
KLP-konsernet skal under-
bygge hovedproduktet, være 
gode tilbud til våre eieres 
ansatte og lette kommunenes 

økonomi. Derfor har KLP satset på å utvi-
kle nye produktområder og gode medlem-
stilbud på både forsikring, banktjenester, 
boliglån og fond. 

Nye muligheter og knoppskyting
KLPs hovedmål er å sikre en sterk posi-
sjon i markedet for offentlig tjenestepen-
sjon. Offentlig tjenestepensjon er KLPs 
hovedprodukt, det er nedfelt i KLPs stra-
tegi. Samtidig har det vært en del av KLPs 
strategi å tilby kunder og eiere produkter 
som er tilpasset deres behov. Det har vært 
motivet for KLPs engasjement innen ska-
deforsikring, private tjenestepensjoner, 
banktjenester og fondsforvaltning.  KLPs 

inntreden i disse produktområdene har 
bidratt til å skape mer konkurranse. 

Skadeforsikring i KLP
Siden 1. januar 1983, har KLP tilbudt å 
forsikre den tariffestede etterlønnen som 
skal utbetales ved dødsfall. Starten var 
bra med 32.400 personer omfattet av for-
sikringen. Kundetilslutningen i årene som 
fulgte skyldes flere forhold. Lave stabile 
premier bidro godt. I dag er KLP mar-
kedsleder på gruppeliv. Dette markedet 
vokste i løpet av 20 år til å omfatte nær 
230 000 ansatte i offentlig sektor.

Myndighetene krevde at den mer risiko-
betonte skadeforsikringsvirksomheten 
skulle holdes adskilt fra livsiden. Dette 
ble løst enkelt ved at det i 1984 ble stiftet 
et gjensidig søsterselskap til KLP med 
samme styre som Kommunal Landspen-

sjonskasse. Dette ble forløperen til KLP 
Skadeforsikring A/S som ble etablert ti 
år senere. De første årene var veksten 
meget beskjeden og lønnsomheten svært 
varierende. Det ble etter hvert klart at 
selskapet måtte etablere et kritisk volum 
for å kunne oppnå lønnsomhet. KLP Ska-
deforsikring har hatt en jevn vekst fra år 
til år. God kunnskap om kommunesektor, 
aktiv rådgivning og innsikt i kundenes 
ønsker og behov, har vært avgjørende 
for selskapets suksess. Selskapet har et 
årlig premievolum på nær 730 millioner 
kroner.

Personmarkedssatsingen innenfor for-
sikring har hatt en gledelig vekst og 
utviklet seg etter oppsatte planer. Forret-
ningsvolumet nærmer seg 200 millioner 
kroner eller nær 25 % av den samlede 
forretning.

Fra pensjonsinnretning til

forsikringskonsern
I begynnelsen ble KLP omtalt som «en pensjonsinnretning». Fra 1949 til 

i dag har selskapet tatt et kvantesprang fra å være en pensjonsinnretning til å 
bli et fullskala forsikringskonsern.

Forteller: 

Per Victor Nordan, Økonomi og finans, KLP 

2010: skolebranner 
og store skader 
Skoler utgjør mer enn 45 prosent 
av kommunenes eiendomsmasse. 
Spesielt ille var året 2010 da hele 
5 skolebranner rammet våre kun-
der, alle med omfattende skader 
opp mot 50 millioner kroner. dette 
ledet til en omfattende skoleaksjon 
hvor vi besøkte over 350 kommu-
ner, vi skjerpet kravene til forvalt-
ningen av disse byggene spesielt, 
og vi drev et omfattende informa-
sjonsarbeid. Vi har ikke hatt skole-
branner siden! 
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S
iden 1962 har KLP vært en be-
tydelig långiver til norske kom-
muner, fylkeskommuner, og før 
sykehusreformen til helseforetak. 

peR vIctoR noRdan: – Gjennom 70 og 
80-tallet var finansforvaltning enkelt for 
KLP. Vi hadde strenge begrensninger og 
skulle ikke ha mer enn 6 % aksjer, vi skulle 
holde oss unna eiendom. Forvaltning besto 
stort sett av nødvendig kjøp av obligasjo
ner og utlån til kommuner, vi var gjennom 
en lang periode med kredittrasjonering. 
For eierne var KLP en viktig kilde. Pengene 
kom inn som premier, og ble lånt tilbake til 
kommunene. Det var en gjensidig gunstig 
ordning. 

Tid for modernisering
Da kommuner og virksomheter fra star-
ten i 1949 valgte KLP, var det deres rolle 
som kunde i selskapet som opptok dem. 
Slik har det i hovedsak vært frem til i 
dag. Likevel skjedde det et viktig skille 
etter ny lovregulering i 1988. 

Myndighetene vedtok et skjerpet egen-
kapitalkrav for alle finansinstitusjoner 
– også for KLP. Modellen som ble valgt av 
KLP, var å tilføre overskuddet i selskapet 
tilbake til kundene. KLP unngikk på den 
måten skattbart overskudd, og kundene 
ble forpliktet til å skyte inn egenkapi-
talinnskudd i KLP. Kundene fikk direkte 
eierandeler i det gjensidige selskapet KLP, 
noe de ikke fikk i andre livselskaper. 

Da kommuner og virksom-
heter fra starten i 1949 valgte 
KLP, var det deres rolle som 
kunde i selskapet som opptok 
dem. Slik har det i hovedsak 
vært frem til i dag.

peR vIctoR noRdan: – Samtidig med 
egenkapitalkravet kom vi ut i en ny konkur
ransesituasjon med andre selskaper. Fra 
1990 har vi systematisk bygget en moderne 
og profesjonell finansforvaltning. Da jeg 
startet i KLP, måtte vi spørre sjefen om å få 

reise til utlandet, utenlandske investeringer 
var risikoøkende. Min oppfatning var at vi 
reduserte risikoen ved å spre oss på flere 
og mer likvide markeder. Det var viktig for 
oss å bygge opp en utenlandsk aksjefor
valtning. I dag er vi sterke ute også.

Finanskrise og mye på spill med 
Realkreditt
KLP hadde satset sterkt på Realkreditt, en 
betydelig finansinstitusjon med hoved-
kontor i Oslo. Ved inngangen til 90-årene 
var KLPs samlede obligasjonsmasse i Re-
alkreditt hele 7 milliarder. Det utgjorde til 
sammen hele 22 prosent av KLPs davæ-
rende forvaltningskapital. Og risikoen var 
skyhøy. Alarmklokkene ringte for alvor 
da finanskrisen rammet Realkreditt med 
full tyngde. Det var Tormod Hermansen 
som ble sjefsarkitekt for den reorgani-
seringen av finansnæringen som fulgte. 
Enden på visa var at DNB måtte overta 
Realkreditt. KLPs tap var betydelige da 
aksjer i Realkreditt ble omgjort til aksjer 
i DNB.

KLPs kapitalforvaltning
Det ble tidlig klart at den kommunale sparingen gjennom pensjonsordningene kunne 

bidra til utvikling i kommunene. KLP var i stand til å finansiere kommunal infrastruktur 
som kraft og veiutbygging, skoler, helseinstitusjoner og administrasjonsbygg. 

Fortellere: Per Victor Nordan, Økonomi og finans, KLP 

Håvard Gulbrandsen, KLP Kapitalforvaltning

klp kjøpte nora eiendom  av børs i 1995 og overtok 

de gamle bygningene. Deriblant Schous bryggeri.
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den forrige finanskrisen i 2001, gjorde 
at KLP stod bedre rustet da uroen i de 
finansielle markeder verden over førte til 
omfattende verdifall på børsene.

En av lærdommene 
fra finanskrisen i 2001 og 
2002 var innføring av 
handlingsregel.

Effektiv verdipapirforvaltning 
KLP ervervet Norges Kommunalbank 
Fondsforvaltning AS og endret navn til 
KLP Fondsforvaltning AS. De første årene 
måtte KLP Fondsforvaltning ha egen for-
valtningsvirksomhet strengt adskilt fra 
KLP. Siden 2004 kunne KLP Fondsfor-
valtning sette ut forvaltningene til KLP 
Kapitalforvaltning AS.

håvaRd GulbRandsen: – Det har 
skjedd en enorm profesjonalisering med ef
fektivt kjøp og salg av verdipapirer. I dag er 

vi etablert i de fleste områder av verden, vi 
har mange tusen verdipapirer og flere hun
dre tusen finansielle transaksjoner i året. 

Med drøyt seksti høyt kvalifiserte medar-
beidere, forvalter KLP Kapitalforvaltning 
over 300 milliarder kroner. Det stilles 
høye krav til presisjon, kontroll og be-
vissthet med kapitalforvaltningen. Regu-
leringer og kravene til oversyn, ettersyn 
og innsyn er mye tøffere i dagens marked 
enn bare for et par tiår tilbake. 

håvaRd GulbRandsen: – Vi har rundt 
32.000 privatkunder og i overkant av 400 
institusjonskunder. I tillegg forvalter vi i over
kant av 80 % av morselskapets kapital som 
i all hovedsak er kundens pensjonsfond. Vi 
har gått fra å være en avdeling i et beskyttet 
miljø i morselskapet til å bli en proff, global 
kapitalforvalter som konkurrerer hardt i mar
kedet. Vi skal levere høy og god avkastning 
på en effektiv, ansvarlig måte.

Finn 10 feil
I 1993 realiserte KLP store kursgevinster 
i det fallende rentemarkedet. Ved inn-
gangen til 1994 hadde selskapet en drøy 
milliard i kursreserve, det ble regnet som 
meget solid. Så snudde renteutviklingen. 
Det kom signaler om at fremtiden i rente-
markedet ikke var rosenrød. Norge, som 
et marginalt finansmarked, måtte tåle en 
mye kraftigere renteoppgang enn de store 
etablerte finansmarkedene. Det var det 
året KLP publiserte et halvårsresultat som 
inspirerte Finansavisen til å sette et bilde 
av KLPs styre på forsiden, med tittelen 
«Finn 10 feil». 

Det kom signaler om at frem-
tiden i rentemarkedet ikke var 
rosenrød.

Aksjemarkedet i vekst og fall
KLP hadde bygget opp sin aksjeandel mot 
grensen på 35%. Vi ble ikke for store i 
Norge, og vi fordelte internasjonale ak-
sjeinvesteringer etter størrelsen på BNP. 
Begrensninger for enkeltaksjers andel av 
porteføljen medførte at vi realiserte store 
aksjegevinster i Nokia og Ericsson, hvor 
vi hadde betydelige aksjeposter. Det bidro 
til et høyt bokført overskudd i 2000. Vi 
solgte i grevens tid, kort tid etterpå stupte 
alt og bobla sprakk i 2001. 

Milleniumsjokket
I begynnelsen virket det som en midlerti-
dig korreksjon i et sunt marked. Etter en 
positiv aksjemåned i januar 2001, begynte 
fallet i aksjemarkedene for alvor. Da ana-
lytikere og finansnæringen trodde bunnen 
var nådd, fikk vi terrorangrepet i New 
York 11. september. De svake markedene 
varte flere år, men bunnen nådde vi høs-
ten 2002. Styret fulgte situasjonen nøye, 
KLP var hardt rammet. Det var konkur-
rentene også.

En av lærdommene fra finanskrisen i 

2001 og 2002 var innføring av handlings-
regel. Den gikk ut på å redusere risiko ved 
å ta ned aksjeandelen hvis bufferkapitalen 
ble redusert. I dag er dette utviklet til dy-
namisk risikostyring og hvor selskapets 
egenkapital alltid er beskyttet. Hensikten 
var å skape større forutsigbarhet for våre 
kunder, og det gjorde det enklere å innret-
te finansforvaltningen. Soliditetsbygging 
ble selskapets mantra. 

Dette skulle vise seg å få stor betydning 
da en ny og uforutsett finanskrise kom i 
2008. Soliditeten som var bygget opp etter 

UtViKLiNGEN av KLPs kapitalforvaltning

Reguleringer og kravene til oversyn, ettersyn og innsyn 
er mye tøffere i dagens marked enn bare for et par tiår tilbake. 

bamble rådHuS i lanGeSund har vært eid 50/50 av KLP og Kommunen de siste 20 årene. Nå 

har kommunen overtatt hele eierskapet til huset. Kredittrestriksjoner frem til midten av 1980tallet 

gjorde at KLP ble medeier i en rekke rådhus, administrasjonsbygg og kulturhus.penSjonSFondene har bygget seg opp over tid

Håvard GulbrandSen

1990 
KLP etablerer ordning 

med egenkapitaltilskudd

 iht. Forsikringsvirksom-

hetsloven fra 1988.

1990-tallet
ved begynnelsen av tiåret 

representerer utlånene ca. 60% 

av KLPs forvaltningskapital, 

med utlånsrente på 10-15%. 

Finansoverskuddet gir rom for 

betydelige premeierabatter og 

oppbygging av egenkapital. 

1992
En femtedel av KLPs 

forvaltningskapital er utlånt 

til Realkreditt. Boblen 

sprekker, DNB overtar 

Realkreditt, KLP taper 

300 millioner.

1996
Egenkapitaltilskuddet 

regnes som 100% kjernekapital. 

Det gir økt adgang til å benytte 

ansvarlige lån, likestiller KLP 

med andre livselskaper, 

styrker soliditeten og 

grunnlaget for vekst.

1998
KLP kjøper 

Kommunalbanken 

Fondsforvaltning.

1999
KLP tar betydelig risiko

 ved å konsentrere aksje-

porteføljen. Vi realiserer store 

aksjegevinster i Nokia og Ericsson 

og hjelper kundene med å finan-

siere at lønn mellom 8G og 12G 

har blitt fullt ut pensjonsgivende. 

1999
KLP Aktiv 

Forvaltning ASA opprettes, 

endrer navn til KLP Kapital-

forvaltning ASA i 2001. 

2001-2002
Som lærdom av finans-

krisen innføres en handlings-

regel som går ut på å redusere 

risiko ved å ta ned aksjeandelen 

hvis bufferkapitalen reduseres.

 Større forutsigbarhet og 

soliditetsbygging blir 

selskapets mantra.

KLP jubileumsmagasin 65 år    21

1000

800

600

400

200

0

Forvaltningskapital (mrd. kr)

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2012 2014 2016 2018

F
o

t
o

: p
a

u
l

 p
a

Ie
w

o
n

s
k

y



KLP jubileumsmagasin 65 år    2322    KLP jubileumsmagasin 65 år  

glOBal COmPaCt
Siden 2003 har KLP vært medlem av Global 
Compact, et FN-initiativ der bedrifter og an-
dre organisasjoner frivillig forplikter seg til 
jobbe for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Global Compacts 10 prinsipper er knyttet til 
menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø 
og korrupsjon.

Jeanett beRGan: – Vi skal være en tydelig 
eier med helt klare verdier og grenser. Eksklu
dering er et riktig virkemiddel når det er nød
vendig, men det er siste utvei. Selskaper som 
CocaCola, Toyota og Sodexo er eksempler på 
selskaper vi har ekskludert, men som har kom
met inn i porteføljen  igjen. Vi ønsker dialog 
og endring i adferd framfor å gå til det skritt å 
ekskludere. Men noen ganger er også det nød
vendig, hvis ikke dialog fører fram.

«KLP var lenge alene i det 
norske markedet om en så om-
fattende etisk filtrering.»

Ja til Global Compact
KLP har alltid vært et verdiforankret sel-
skap og en viktig aktør i det norske velferds-
samfunnet. I 2003 ga vi vår tilslutning til FN 
initiativet «Global Compact». Global Compact 
omfatter ti prinsipper som bygger på interna-
sjonale normer, og innebærer en forpliktelse 
til å ta hensyn til; 

•	 Menneskerettigheter
•	 Arbeidstakerrettigheter
•	 Miljø
•	 Forretningsmessige forhold 

Trippel bunnlinje for bærekraft
På begynnelsen av nittitallet skjedde det noe 
med miljøengasjementet i næringslivet. I takt 
med økende bevissthet har KLP jobbet syste-
matisk med miljøarbeid i egen virksomhet. 

elI munkelIen: – Vi er Miljøfyrtårn og 
ISO-sertifisert, og i 2005 leverte vi vår første 
bærekraftrapport. For å definere innholdet i 
rapportering på web, har vi tatt utgangspunkt i 
den tredelte bunnlinjen; økonomi, miljø og det 
sosiale perspektivet. Trippel bunnlinje er selve 
basisen for vårt samfunnsansvar. Fjerner du et 
bein fra en stol, så velter den. Alt må med for 
at virksomheten skal være bærekraftig.

D
a Kjell T. Evers grunnla KLP i 
1949 var kongstanken å sikre 
pensjoner for de ansatte i kom-
munene. Den oppsamlede kapi-

talen skulle brukes til utlån til kommu-
nale investeringer. Evers mente at man på 
denne måten kunne slå minst to fluer i en 
smekk. Med dette som utgangspunkt ble 
KLP en viktig samfunnsaktør.

elI munkelIen, samFunnsansvaR: 
– For mange virksomheter er samfunns
ansvar en del av virksomheten. For KLP er 
samfunnsansvar selve kjernevirksomheten. 
Det er ikke noe vi driver med på siden, det 
er knyttet til forretningen vår. 

Grenseløst ansvar
Forvaltning av pensjonsmidler er en lang-
siktig virksomhet. Både klimaendringer 
og sosiale forhold i verden kan få stor be-

tydning for vår langsiktige verdiskaping. 
Finansmarkedet er internasjonalt, og vårt 
samfunnsansvar strekker seg over lande-
grenser. KLP utøver aktivt eierskap. Det 
innebærer blant annet at selskapet gjen-
nom stemmegivning og deltakelse på ge-
neralforsamlinger, søker å utøve eierinn-
flytelse i positiv retning. I 2006 etablerte 
vi klare eierstyringsprinsipper. 

«KLP-pensjonister skal ikke 
få sin pensjon fra avkastning 
tuftet på barnearbeid eller in-
ternasjonal miljøkriminalitet.» 

KLP-listen: bauta for ansvarlige 
investeringer
På slutten av 90-tallet ble det tatt flere 
initiativ for å ivareta den etiske dimen-
sjonen av KLPs investeringer. Noen 
bransjer, blant annet tobakk, ble eksklu-

dert fra KLPs investeringer.

Jeanett beRGan, klp kapItalFoR
valtnInG:  – Det var helseforetakene 
som i 1999 sa at KLP ikke kunne investere 
i tobakk. Tanken utviklet seg videre i takt 
med samfunnsutviklingen. Vi så til Sverige, 
de hadde kommet lenger. 

I 2000 fastsatte styret  «Samfunnsetiske 
kriterier for KLPs aksjeinvesteringer» 
I 2002 valgte KLP som hovedstrategi å 
ekskludere selskaper som kan assosieres 
med grove internasjonale normbrudd. 
Hensikten var å legge press på de eksklu-
derte selskapene. Spesialiserte analyti-
kere følger alle selskapene i vår portefølje 
for å avdekke grove eller systematiske 
normbrudd. KLP var lenge alene i det 
norske markedet om en så omfattende 
etisk filtrering. 

Tuftet på 
samfunnsansvar

Som kapitalforvalter og en betydelig investor har selskapet bidratt til å løfte etikk på agen-
daen i privat og offentlig næringsliv. Vi skal både drive etisk og investere etisk.

1987 
Styret signerer 

etiske retningslinjer

1997 
Første styrevedtak 
om ansvarlige in-

vesteringer

1999
Tobakkselskaper 

ekskluderes 
fra investerings-

universet

2012 
KLP etablerer 

dugnadsfondet

2003 
KLP liste over ekskluderte 

selskaper
-----------------

KLP signerer 
FNs Global Compact

2008 
KLP signerer FNs 

prinsipper for ansvarlige 
investeringer

-----------------
KLP sertifiseres som 

Miljøfyrtårn

Fortellere: Eli Munkelien,Samfunnsansvar, KLP,

Jeanett Bergan, Ansvarlige investeringer, KLP og Vibeke Os Bratlie, HMS-teamet, KLP

KLP SKaL
  1. Støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter innen de områder bedriften opererer
  2. Sikre at selskapet ikke medvirker til brudd mot menneskerettighetene
  3. anerkjenne foreningsfriheten og retten til å føre kollektive forhandlinger
  4. avskaffe alle former for tvangsarbeid
  5. Fjerne bruken av barnearbeid
  6. avskaffe diskriminering i sysselsetting og yrke
  7. Støtte «føre-var»-prinsippet i miljøspørsmål
  8. Ta initiativ til å fremme miljøansvar
  9. Oppfordre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi
10. Bekjempe all form for korrupsjon, inklusive utpressing og bestikkelser

klp SkadeForSikrinG miljøSertiFiSereS i 2008 fra venstre Mettte Selvaag, Roger Dennis Jensen, 

Elin Evjen, byrådsleder Erling Lae og Bente Bang Ødegård.

Vår erfaring er at det er mange og 
til dels også kompliserte faktorer, 
som påvirker sykefraværet og ut-
støtning fra arbeidslivet i Norge. 
Dette er en av de største utfordrin-
gene norsk arbeidsliv har, og det 
finnes ikke en enkel, rask og god 
oppskrift. En helsefremmende og 
inkluderende arbeidsplass bidrar til 
redusert sykefravær, færre uføre og 
ansatte som står lenger i jobb. Dette 
er viktig for våre kunder, og dermed 
er det viktig for KLP.

vIbeke os bRatlIe: 
– Vi har i mange år samarbeidet med 
kommuner, helseforetak og bedrifter 
om å finne fram til tiltak som bidrar 
til helsefremmende og inkluderende 
arbeidsplasser. 

Forskning for bedre helse og 
tilbakeføring til arbeid  
marius Fimland, ntnu: – KLP 
støtter forskningen økonomisk over 
tid. Vi trenger grunnleggende kunn
skap om hvilke faktorer som bidrar 
til  sykefravær. Vi har felles interesse 
med KLP i å finne ut hvordan vi kan 
forhindre dårlig helse, sykefravær og 
uføretrygd. 

nærværsprosjektet 20032012 i 
mandal kommune: en del av vår 
kultur 
Irene lunde, kommunalsjef i man
dal kommune: – Samarbeidet med 
KLP har vært fantastisk, det bidro til 
at vi klarte å realisere Nærværspro
sjektet. I dag foregår flere forsøk i 
regi av departementet, ti kommuner 
er invitert til å være med. Hos oss er 
det nå en del av kulturen. 

Pådriver og 
motivator for 
kundenes 
HMS-arbeid
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M
ålsettingen er å tilby 
attraktive produkter 
og tjenester slik at det 
styrker eiernes evne til å 
beholde og tiltrekke seg 

ønsket arbeidskraft. Samtidig skal satsin-
gen bidra til lønnsomhet og vekst i KLPs 
ulike virksomheter. 

Det er etablert mer enn 
50 000 kundeforhold i løpet 
av de siste fem årene, 2 av 3
er medlem i KLPs pensjons-
ordninger. 

Produktene som tilbys medlemmene 
innen bank, skadeforsikring og fond, er 
konkurransedyktige både i pris og inn-
hold. Rangeringen på Finansportalen og 
i andre sammenligninger viser at med-
lemsproduktene plasserer seg godt oppe 
blant de beste. 

metteJoRunn meIsland: – Kunde
tilstrømmingen viser også at medlemstil
budet begynner å bli kjent, noe som i stor 
grad kan tilskrives de markedsføringsakti
vitetene som er gjennomført. 

God personlig behandling og service er et 
kjennetegn på KLPs kundearbeid på tvers 
av forretningsområdene.

metteJoRunn meIsland: – Det ble 
bekreftet gjennom måling av kundetilfreds
heten blant KLPs personkunder i november 
2013. Resultatene er svært positive, og 
samtlige forretningsområder har en score 
på 75 eller høyere. Det er høyt, også sam
menlignet med andre finansinstitusjoner i 
Norge. Kundene er spesielt fornøyd med 
service, respons og personlig behandling.

For medlemmene
KLP har i lang tid tilbudt gunstige boliglån til medlemmene. KLP har videreutviklet 

medlemskonseptet de siste fem årene. Denne medlemssatsing har vært rettet rettet mot 
ansatte og pensjonister hos KLPs kunder og eiere.

sykepleier heidi annike hansen, halden: 
– Som sykepleier har jeg et forhold til KLP, jeg har pensjon 

fra KLP og har kjent selskapet lenge. Da jeg skulle kjøpe ny 
leilighet, sjekket jeg rentebetingelser hos flere. KLP kom 
best ut. Deretter vurderte jeg de andre tjenestene KLP 
tilbyr, det var gunstig for meg å overføre sparekonto dit 
også. Det siste året har jeg startet med fondssparing. For 

noen år siden hadde jeg en skade, da fikk jeg veldig god 
hjelp. Det er bra at KLP gir gode tilbud til oss som er med-

lemmer. I dag er vi som kunder så bevisste at du må følge opp 
og være god for å nå ut til folk, understreker Hansen.

huslån, sparekonto, fonds sparing, bil og 
reiseforsikring i klp

Forteller: 

Mette-Jorunn Meisland, Markedsavdelingen

Nyhet for  medlemmer  i KLP!

Fra 1. okt. får du Maksdekning inkludert, 

ved kjøp av bilforsikring med kasko. 

Send sms med kodeord Medlemstilbud til 2262

Du kan også ringe på 22 03 20 00 eller sende e-post til privatkunde@klp.no  

Les mer om Maksdekning på klp.no/forsikring

Vi flytter forsikringene for deg! 

Leiebil
Du får leiebil i samme størrelse som den bilen 

du har forsikret. Leiebilperioden er utvidet fra 

15 til 30 dager. TotalskadegarantiDu får fabrikkny bil ved totalskade før bilen er 

3 år/60 000 km.

MaskinskadeMotor, girkasse og drivverk erstattes inntil 

bilen er 8 år gammel. Gratis bilassistanseVeihjelp gjelder også på din hjemmeadresse 

ved for eksempel kaldstartproblemer og flatt 

batteri. Det er ingen egenandel.

Maksdekning 
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10 % av alle fotografier som eksisterer 
er tatt i løpet av de siste 45 dagene

I Norge har salget av 
nettbrett blitt større enn 
salget av PC i løpet av 3 år

150 mill brukere 
av Instagram på 3 år

FrEMtid

Store endringer - nye muligheter

Gunn marit HelGeSen styreleder i 
KS og tidligere leder av KLPs 

representantskap, styremedlem i 

KLP og Fylkesordfører i Telemark.

Foto: John noRdahl

Gunn marit HelGeSen

Endret konkurransesituasjon
KLPs markedssituasjon innen offentlig 
tjenestepensjon har endret seg markant 
gjennom 2013 i og med Storebrands og 
DNBs beslutning om å trekke seg ut av 
markedet for forsikret ordning. Dette 
innebærer at markedet for offentlig tje-
nestepensjon består av to alternativer for 
kundene; KLPs forsikrede ordning eller 
etablering av pensjonskasser i egen regi. 
Denne markedssituasjonen vil gi betydelig 
vekst de nærmeste årene, men også skape 
utfordringer.

Dette fører til stor flytteaktivitet, og KLP 
vil i løpet av 2014 motta 48 kommuner 
som nye kunder. I tillegg er det hittil inn-
gått avtale med 48 bedrifter med offentlig 

tjenestepensjon. Samlet gir dette en vekst 
på over 20 milliarder kroner i premiere-
server.

Dessuten tilsier demografiske forhold at 
det vil bli stor vekst i antallet pensjonister, 
nesten en fordobling frem mot 2020.

Mulige strukturelle endringer i 
offentlig sektor
Mens kommunestrukturen har vært sta-
bil i flere tiår, er det med ny regjering satt 
fokus på sammenslåing av kommuner til 
større enheter. Regjeringen har varslet at 
de i løpet av fireårsperioden vil utrede av-
vikling av de regionale helseforetakene og 
etablere en sterkere politisk styring. Det 
er mulig at forvaltning av helseforetake-

nes og kommunenes pensjonsmidler kan 
bli berørt av organisatoriske endringer. 
Det vil kreve oppmerksomhet og tilpas-
ningsevne for KLP.

Pensjon står på dagsorden på mange are-
naer både med hensyn til kostnader og 
modellvalg. Mobilitet i arbeidsmarkedet 
mellom privat og offentlig sektor er et 
overordnet samfunns-/næringspolitisk 
og økonomisk mål for flere aktører. Det er 
rimelig grunn til å tro at selve produktet 
offentlig tjenestepensjon vil gjennomgå 
endringer. Det er i dag usikkert hvilke 
endringer som vil komme. Form og inn-
hold for produktet offentlig tjenestepen-
sjon forvaltes av tariffpartene i offentlig 
sektor. 

Digital utvikling gir nye muligheter
Teknologi utvikles raskere og tas i bruk stadig 
raskere.  Det tok 27 år fra PC til nettbrett. Nor-
ske innbyggere er avanserte nettbrukere, på 3 
år har salget av nettbrett passert salget av PC. 

KLP.no tilpasses kundens ulike mobile løs-
ninger. Smartphone har tatt av. Fra jan. 2012 
til jan. 2014 hadde KLP.no en økning i daglig 
besøk på 75%. Til sammenligningen var øk-
ningen fra mobile enheter på 555%. 

Vår konkurransekraft vil påvirkes av vår evne 
til å innfri markedets forventninger om rask 
anvendelse av digitale muligheter. 

Konkurransekraft for fremtiden
Større og raskere endringer stiller krav til 
KLPs evne til å forstå og omsette kundebehov 
til effektive løsninger.

KLPs viktigste oppgave er å levere offentlig 
tjenestepensjon til kundene med konkurranse-
dyktig avkastning over tid, laveste kostnader, 
og høy servicegrad. Disse tre faktorene mener 
vi best styrker selskapets konkurransekraft i 
arbeidet med å beholde etablerte kunderela-
sjoner i KLPs forsikrede ordning, og bidra til at 
nye kunder velger dette som alternativ fremfor 
etablering av egen kasse.

KLPs konkurransekraft bestemmes av hvor raskt vi tilpasser oss 
markedsendringer. Evnen til å forstå kundebehov og se muligheter til 

effektive løsninger avgjør KLPs fremtid. 

Så lenge KLP forvalter eiernes kapital på en god 
måte vil tilliten og tryggheten være der.

G
unn Marit Helgesen vet godt 
hva som er viktig for norske 
kommuner, og hvordan pen-
sjon representerer et  gode 
for ansatte, men også en 

krevende kostnad for norske kommuner. 

– Hvordan KLP forvalter sitt bo inn i 
fremtiden er viktig for alle. I den nye kon-
kurransesituasjonen blir det avgjørende at 
KLP ikke hviler på laurbærene. Selskapet 
må sikre lavest mulig kostnader og levere 
god avkastning på eiernes kapital. Det blir 
like viktig fremover, uansett konkurran-
sesituasjon. 

Kommunene om fremtidens pensjon?
– Pensjonskostnadene er veldig høye for 
kommunene. Vi vet ikke resultatet av 

kommunereformen og hvor mange kom-
muner vi får i fremtiden, men morgen-
dagens kommunekart vil påvirke KLPs 
muligheter. Med høye pensjonskostnader 
må alltid kommunene vurdere hvor og 
hvordan de får mest igjen for innsatsen. 

KLPs posisjon i dette bildet?
Det er opp til kommunestyrene å sørge for 
at de får de beste pensjonstjenestene til en 
hver tid. KLP har gjort en formidabel jobb 
hittil. En lojal eier- og kundemasse som 
er positiv er en uvurderlig styrke, det er 
viktig for å opprettholde et grunnleggende 
tillitsforhold. Så lenge KLP forvalter eiernes 
kapital på en god måte vil tilliten og trygg-
heten være der. Men dårlige valg vil kunne 
påvirke lojaliteten. KLP må være skjerpet 
og yte hele tiden. Og aldri ta noe for gitt. 
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