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Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:

Alle pensjonskassene har fått endret sin hverdag på grunn av den pågående krisen.
Rentenivået er mye lavere nå enn budsjettert. På bakgrunn av dette her interpellanten følgende
spørsmål til ordfører:
1. Det er budsjettert med en lånerente på gjennomsnittlig 3,36%. Styringsrenten fra Norges
Bank er pr. 20.03.2020 på 0,25 %.
Den norske kronen er også vesentlig svekket mot de fleste valutaer.
Hvordan vil den lave styringsrenten og kroneverdien påvirke kommunens finansinntekter på
henholdsvis utlån og innlån i 2020?
2. Askøy kommune har pensjonsavtaler med Storebrand, Statens pensjonskasse og KLP.
Det er budsjettert med et samlet premieavvik på 20 millioner (ført som inntekt).
Koronakrisen medfører endrede kostnader også for pensjonsselskapene.
Hvordan vil slike endringer påvirke forholdet mellom innbetalt pensjonspremie og netto
pensjonskostnad, dvs. premieavviket?
3. Askøy kommune har en betydelig aksjeportefølje, men grunnlagsdokumentet viser opplyser
ikke hva aksjeutbyttet er, men kun som en del av post ”90 Renter, utbytte, avdrag”.
Grunnet markedssituasjonen som følge av Koronakrisen har aksjekursen sunket betydelig i en
del selskaper. Hvordan påvirker aksjekursen kommunens budsjett?

Ordfører gir følgende svar:

Spørsmål 1:
Det er budsjettert med en lånerente på gjennomsnittlig 3,36%. Styringsrenten fra Norges Bank
er pr. 20.03.2020 på 0,25 %.
Den norske kronen er også vesentlig svekket mot de fleste valutaer.
Hvordan vil den lave styringsrenten og kroneverdien påvirke kommunens finansinntekter på
henholdsvis utlån og innlån i 2020?
Svar:
Forholdene det spørres om vil bli belyst gjennom den regulære finansrapporteringen. Neste
rapport utarbeides per 30.04.2020.

Spørsmål 2:
Askøy kommune har pensjonsavtaler med Storebrand, Statens pensjonskasse og KLP.
Det er budsjettert med et samlet premieavvik på 20 millioner (ført som inntekt).
Koronakrisen medfører endrede kostnader også for pensjonsselskapene.
Hvordan vil slike endringer påvirke forholdet mellom innbetalt pensjonspremie og netto
pensjonskostnad, dvs. premieavviket?
Svar:
Lavere rente vil ikke virke inn på pensjonspremien for 2020, og heller ikke påvirke fastsettelsen
av premieavviket for 2020.
Lønns- og trygdeoppgjøret som påvirker reguleringspremien er utsatt til høsten. Flere
pensjonsleverandører forventer et lavere nivå enn forutsatt på oppgjørene i 2020, noe som kan
gi en lavere premie og et lavere premieavvik.
Kommunen vil motta oppdatert GKRS-oppstilling fra Storebrand pr 1.7.2020, og fra KLP og
Statens Pensjonskasse når disse er klare.

Spørsmål 3:
Askøy kommune har en betydelig aksjeportefølje, men grunnlagsdokumentet viser opplyser ikke
hva aksjeutbyttet er, men kun som en del av post ”90 Renter, utbytte, avdrag”.
Grunnet markedssituasjonen som følge av Koronakrisen har aksjekursen sunket betydelig i en
del selskaper. Hvordan påvirker aksjekursen kommunens budsjett?
Svar:
Askøy kommune mottar utbytte i henhold til sin eierposisjon fra selskapene BKK, BiR
og Nedre Kleppe Grunneigarlag AS, samt utbytte for 2019 fra egenkapitalbevis i Sparebanken
Midt Norge. Utbyttet som er budsjettert i 2020 er basert på selskapenes avkastning i 2019, som i
seg selv ikke er påvirket av koronakrisen. Koronakrisen kan påvirke utbyttet fra selskapene for
2020. Dette må vurderes i budsjettet for 2021 ut fra signaler fra selskapene.
Verdiutvikling i fondsporteføljen vil belyses i den regulære finansrapporteringen.
Kleppestø, 06.05.2020
Siv Høgtun
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