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Tjenestepensjon i KLP 

 

 

271 milliarder 
kroner i 

kundenes 
forsikrings- 

fond 

 

 

Vi betjener: 

● Hele pensjonsordningen 
til 333 av 448 norske 
kommuner og 
fylkeskommuner 

 

● Pensjonsordninger for 
3 500 bedrifter 

 

● Pensjonsordningene til 
23 av 25 helseforetak 

 

● Pensjonsordningene til 
sykepleierne og 
sykehuslegene 

 

 
 



Sammensetning spareprofiler 



Innskuddspensjon - kostnadsmodell 

KLP sin kostnadsmodell er forutsigbar og enkel å forholde 

seg til. 

 

1. Medlemskostnad 

● Som del av NLT har vi beregnet kostnaden i forhold 

tilhørighet til NLT - avtalen 

 

2. Forvaltningskostnad 

● Forvaltningshonoraret er p.t. 0,4% av oppspart 

pensjonskapital uavhengig av spareprofil 



En pris: 0,4 % av pensjonskapitalen 
 

• Ingen kjøps-/salgsgebyrer 

 

• Inkludert rebalansering 

– Periodisk 

– Aldersbestemt 

 

• Bytte av profil uten ekstra 
kostnad for arbeidsgiver 

 

• Globale produkter valutasikret 
i NOK 



Vår kapitalforvaltning 

●Kostnadseffektive indeksnære produkter 

 

●Aktiv forvaltning fokusert rundt nærhet til Norge 

 

●Standardisering og ikke skreddersøm mot eksterne kunder 

 

●Fokus på etikk og normer 

 

 

 

 

 



Avkastning - Innskuddspensjon 

 

 

 

 
 

 
 

 

31.10.2012 2011 2010 2009 2008 2007 2007-2011 

Profil Avkastning Avkastning Avkastning Avkastning Avkastning Avkastning Gj.snitt 

KLP90 12,6 % -6,0 % 12,1 % 36,8 % -40,9 % 6,5 % 1,7 % 

KLP70 11,6 % -3,0 % 11,1 % 30,7 % - 32,3 % 4,9 % 2,3 % 

KLP50 10,5 % 0,3 % 9,9 % 23,7 % -22,5 % 4,1 % 3,1 % 

KLP30 9,1% 2,8 % 8,5 % 17,7 % -12,4 % 3,8 % 4,1 % 

KLPPM 2,8 % 3,0 % 2,5 % 3,4 % 6,9 % 4,7 % 4,1 % 



Flyttetidspunkt pr. 01.01.2013 

Pensjonsordningenes midler overføres fra Nordea Liv 

og avtalene flyttes enkeltvis:  

• Medlemslister 

• Reserver pr ansatt 

• Innskuddsfond 

• Uføre og anmeldte uføre 

 

Mottatte data sjekkes umiddelbart, og avvik/funn 

følges opp før etablering i KLP Bedriftspensjon AS 

 



Fullmakt Autogiro 

● Vil bli sendt fra NLT sentralt 
 

● Må returneres i utfylt og 
undertegnet stand innen 
1.12.2012. 
 

● Fullmakt Autogiro vil være 
akseptskjema for ny 
innskuddspensjonsordning i 
KLP 

 



● NLT gir KLP en oppdaterte liste  

med kontaktdata for alle 
lagene. 

 

● E-post adresser er viktig for å 
få tilgang til vår Kundeside. 

 

● E-post er en rask og effektiv 
måte å kommunisere med de 
enkelte lagene på. 

 

 

 

Oversikt over brukere i de enkelte lagene 



Etablering av kundeforhold i KLP  

KLP etablerer avtalene med den informasjonen som 
overføres fra Nordea, og de enkelte lagene tilskrives 
deretter: 
 

● Velkomstbrev 
● Tilgang til ”Kundeside” 
● Rutinebeskrivelse for rapportering av lønn og   

ansatte ved fornyelse, med mer. 
● Brev til ansatte  med tilgang til ”Min Side” 
● Kontaktpunkt i KLP 
 
 

NB!  KLP vurderer eget telefonnummer for NLT 



Kundeside  

 

● Nøkkeltall  

– antall medlemmer og 
premiestørrelse  

● Informasjon om pensjonsavtalen  

● Innbetalingsoversikt  

● Innskuddsfond - kontooversikt  

● Dokumentarkiv: Brev og rapporter  

● Medlemsoversikt 

– inn- og utmelding, endring av 
lønn, stillingsprosent  

● Lønnsrapportering - overføring av 
lønnsfiler (FNO 1.04 format)  

● Mitt arkiv - lagring av 
egenopprettede dokumenter  

 

 

 

  



www.klp.no er veien inn 

http://www.klp.no/






 

  



  



Innbetalinger  

  



Min Side  

● Avtale og opptjening 

 

● Utbetalingshistorikk 

 

● Innbetalinger  

 

● Dokumenter  
 

 

 

  



  



  



  



  



Faktureringsrutiner 

Sparing 
 
• Fullmakt for trekk fra bankkonto 

– Månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig 

– Kunde bestemmer selv dato for trekk 

– Rapporter i nettløsningen 

 

 

Risikoytelser 
 

• Faktura 

– Månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig 

 
 



Tilbudet 
 

• Enkelhet 
• Forutsigbarhet 
• Lave risiko- og  
administrasjons- 
kostnader 

Kapitalforvaltning 
 

• Indeksforvaltning til lav 
pris 

• Samfunnsansvarlig 
• Markedsmessig 
avkastning Servicekonsept 

 

• Høy kundetilfredshet 
• Bredde og kompetanse i 
kundeteam 

• Velfungerende 
nettløsninger 

Hvorfor KLP? 



Kundeteam NLT 

Erik J. Mikkelsen 

• Hovedansvarlig NLT 

Håkon Eidissen 

• Administrasjon/daglig drift NLT 

Line Elvhaug 

• Pensjonsutbetaling NLT 



 

Service, rådgivning og informasjon 

Etter avtale med NLT og Willis: 
 

● Administrasjonen hos det enkelte 
lag 

−Daglig leder 
 

● Administrasjon av 
pensjonsordningene 
 

● Tilgjengelig på NLT sine årsmøter 
 

● Og ikke minst er vi tilgjengelig for 
de ansatte i de enkelte lagene 

 



Kontaktinformasjon 

  

Erik Johan Mikkelsen 

Kunde- og salgsleder 

ejm@klp.no Tlf: +47 975 15 104 

KLP Bedriftspensjon AS 

Vågsallmenningen 16 Bergen 

Tlf.: 22 03 35 00 Faks: 22 03 36 00 www.klp.no 

mailto:aso@klp.no


 
Vi ser frem til det videre samarbeide 

med de enkelte lagene og NLT 




