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STYRESAK 33-2005  KLP - FORSLAG OM OMDANNING TIL  
 ALLMENNAKSJESELSKAP 
 

Møtedato: 18. april 2005 

 
Sammendrag 
Helse Nord RHF fremmet i styresak 96/2003 forslag om å slutte seg til anbefalingene fra 
KLP’s styre om at KLP skulle omdannes til aksjeselskap. Denne saken ble trukket da det ble 
klart at de ansatte i helseforetakene ikke var omfattet av overføringsavtalen. Styret i Helse 
Nord RHF fikk i styresak 107/2003 en nærmere orientering som konkluderte med at det ble 
sett som vesentlig å ikke skape en situasjon preget av uklarhet og manglende tillit til 
realitetene knyttet til konsekvensene for de ansatte ved eventuell omdanning av KLP. Videre 
fremdrift etter høsten 2003 har vært håndtert av KLP. Forholdet til overføringsavtalen ble løst 
ved at det pr 1.november 2004 ble vedtatt en revidert overføringsavtale.  
 
Alle foretak i Helse Nord RHF, med unntak av Sykehusapoteket Nord HF, har sine 
pensjonsforpliktelser levert fra KLP.  
 
De fem regionale helseforetaksgruppene har i dag en eierandel på ca 23 % eks. 
sykepleierordningen, og blir største aksjonæren. Helse Nord har bokført egenkapital innskudd 
på ca 110 mill.kr. Andel av opptjent egenkapital er på ca 80 mill. kr. Ytterligere ligger det en 
reell verdi på ca 20 – 70 mill. kr. Samlet utgjør derfor egenkapitalen mellom 210 og 260 
millioner for Helse Nord RHF. Det er de enkelte helseforetak som står som eiere av andelen.  
 
Med bakgrunn i behovet for å møte KLP sine utfordringer, bl.a. mht. å skaffe ny egenkapital, 
har det siden 2001 vært arbeidet med strategi for fremtidens KLP. Styret i KLP vil ovenfor 
generalforsamlingen 21. april 2005 på nytt fremme forslag om omdanning av KLP til 
allmennaksjeselskap.  
 
Saken beskriver den foreslåtte omdanningen av KLP basert på flertallet i KLP sitt styre sin 
innstilling. Mindretallet i KLP sitt styre representert med arbeidstakerrepresentanten ønsket en 
omdanning av KLP etter grunnfondsbevismodellen. Brev fra Fagforbundet med 
underliggende notat følger som vedlegg til dette notat. I tillegg vises det til vedlagte notat fra 
KLP som viser sammendrag over prosessen i hh. t. KLP-styrets vedtak.  
 
RHF-styrets tidligere behandling av saken 
Saken ble fremmet for styret i RHF, den 16. mars 2005. Saken ble i forkant drøftet med 
konserntillitsvalgte. Vedlagt følger drøftingsprotokoll.  
 
Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i møte den 16. mars 2005: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber administrasjonen om å sende saken til styrebehandling i 

helseforetakene. 
 
2. Saken fremmes for ny styrebehandling i Helse Nord RHF i forkant av 

generalforsamlingen i KLP, den 21. april 2005.  
 



 
 
Helseforetakenes styrebehandling 
Helseforetakene har nå behandlet saken i sine styrer og gjort følgende vedtak: 
 
Helse Finnmark HF 
Foretaket behandlet saken i møte, den 12. april 2005 og ga følgende tilrådning: 
 
”Å vurdere de fremtidige konsekvensene av de to organisasjonsformer er vanskelig og det er 
ikke gitt noen å være sikker på hvilket av dem som vil gi det beste resultatet. Det er derfor 
naturlig å legge til grunn de foreliggende utredninger og overveielser og som ender ut med at 
en anser aksjeselskapsmodellen som den mest hensiktsmessige organisasjonsmodell.  
 
Direktøren vurderer omdanning av KLP til aksjeselskap som spørsmål om å skaffe selskapet 
bedre og nødvendig tilgang til kapital. Denne selskapsformen vil gi eierne – nåværende og 
fremtidige – større innflytelse over selskapet sammenlignet med den kundestyring nåværende 
modell gir.  Det er ingen grunn til å forvente at Helse Finnmark HF skulle ha andre 
interesser eller objektive vurderinger sammenlignet med andre foretak i forhold til den ene 
eller andre organisasjonsmodellen.  På den bakgrunn vil direktøren anbefale at styret for 
Helse Finnmark HF slutter seg til anbefalingene fra styret i KLP om at KLP omdannes til et 
allmennaksjeselskap. 
 
Som tilrådning mot 3 stemmer.” 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge fattet i møte, den 8. april 2005 følgende vedtak 
i sak 27/05 KLP – forslag om omdanning til aksjeselskap: 
 
”Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge slutter seg til anbefalingen fra KLP’s styre om 
at KLP omdannes til allmennaksjeselskap.” 
 
Vedtaket ble fattet med 4 mot 4 stemmer (Martinsen Langbakk, Moe og Hensrud stemte mot). 
Ved stemmelikhet en ble møteleders stemme avgjørende (jfr. Lov om Helseforetak med mer § 
27). 
 
Hålogalandssykehuset HF 
Styret ved Hålogalandssykehuset HF fattet i møte, den 14. april 2005 følgende vedtak i sak 
26/25 – Omdanning av KLP: 
 
”Styret stemte over 2 forslag: 
 
Administrasjonens forslag:  
 
1. Styret ved Hålogalandssykehuset slutter seg til anbefalingen fra KLP’s styre om at KLP 

omdannes til aksjeselskap. 
2. Styret anmoder representanter fra Helse Nord om å stemme for anbefalingen fra KLP’s 

styre på generalforsamling 21.april 2005. 
 
Forslag fra styremedlem Unni Roland: 
 
Styret støtter en omdanning av KLP til selskap med grunnfondsbevis. Grunnfondsbevis-
modellen er en fullgod løsning som innebærer, på lik linje med AS-modellen, at inntil 100 % 
av egenkapitalen kan omgjøres til grunnfondsbevis, eierne vil fortsatt ha styringen og 
mulighet for kapitaltilførsel er til stede.  



 
 
Styret støtter de konserntillitsvalgtes protokolltilførsel i denne sak. 
 
Administrasjonens forslag fikk 4 stemmer. Forslaget fra de tillitsvalgte fikk 3 stemmer. 
 
Administrasjonens forslag ble vedtatt med 4 stemmer mot stemmene til Unni Roland, Geir 
Skog og Trine Jenssen.  
 
Nordlandssykehuset HF 
Styret ved Nordlandssykehuset HF fattet i møte den 14. april følgende vedtak: 
 
”Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret i Nordlandssykehuset slutter seg til anbefalingen fra KLP’s styre om at KLP 

omdannes til aksjeselskap. 
2. Styret anmoder representanter fra Helse Nord om å stemme for anbefalingen fra KLP’s 

styre på generalforsamling 21. april 2005. 
3. Styret understreker betydningen av at helseforetakene opptrer samlet i denne saken på 

generalforsamlingen 
 
Forslag til alternativ innstilling fra arbeidstakerrepresentantene i styret: 
 
1. Nordlandssykehuset anbefaler at KLP omdannes etter grunnfondsbevismodell. 
2. Styret i Nordlandssykehuset ber styret i Helse Nord RHF å følge denne anmodningen. 
 
Avstemming: 
 
Alternativ innstilling fra ansatterepresentantene ble vedtatt, med 5 stemmer for og 3 mot. 
 
Vedtak: 
 
1. Nordlandssykehuset anbefaler at KLP omdannes etter grunnfondsbevismodell. 
2. Styret i Nordlandssykehuset ber styret i Helse Nord RHF å følge denne anmodningen. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Styret ved Helgelandssykehuset HF fattet i møte, den 15. april 2005 følgende vedtak. 
 
Styret for Helgelandssykehuset HF anbefaler at KLP fortsetter som gjensidig eid selskap og 
innfører grunnfondsbevis som egenkapitalinstrument. 
  
Forslaget ble vedtatt med fem mot tre stemmer. 
 
Helseministerens syn på saken 
I brev datert 13.4.2005 uttaler helseministeren følgende: 
 
”Som eier av regionale helseforetak vil jeg legge stor vekt på at foretakene opptrer samlet på 
generalforsamlingen. Mitt syn er at den beste selskapsformen for Kommunal 
landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, vil være aksjeselskap.” 
 
 



 
 
Bakgrunn/fakta  
KLP er Norges største livsforsikringsselskap. Det er et gjensidig eid selskap der kundene 
skyter inn egenkapital ved etablering av kundeforhold.  
 
I vedlagte bakgrunnsnotat fra KLP ligger en redegjørelse for den strategiske prosessen som 
har foregått i KLP. I denne fremgår og også en tidslinje som viser viktige milepæler fra 
oppstart av strategiprosessen høsten 2003 til de nærmeste fremover:  

 
 Generalforsamling 21. april 2005 
 Forberedelse av faktisk omdanning og godkjenning av myndighetene i løpet av 2005 
 Omdanning av KLP i 2006 

 
NÆRMERE OM VALGKRETS – UTSENDINGER – MYNDIGHET OG 
INSTRUKSJON 
På generalforsamlingen, den 21. april 2005 er følgende utsendinger fra Helse Nord RHF:  
  
Lars Vorland, Helse Nord RHF 
Jorunn Lægland, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Kerstin Thoresen, Nordlandssykehuset HF 
Gunnar Sørensen, Hålogalandssykehuset HF 
Sara Aas, Helgelandssykehuset HF 
 
1. vara Roar Jensen, Helse Finnmark HF 
2. vara Edvard Andreassen, Helse Nord RHF 
3. vara Ernst Solvoll, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
4. vara Jørn Stemland, Nordlandssykehuset HF 
 
Delegatene er valgt for perioden. Ved forfall innkalles vararepresentanter etter rekkefølge. 
 
Det er ingen formelle regler som regulerer instruksjonsmyndighet over delegatene dette.  
Iht. Vedtektene for KLP velges delegatene fra en valgkrets. Det betyr at om noen skulle ha en 
instruksjonsmyndighet, ville dette være valgkretsen. Selv om delegatene er personlig valgt, 
representerer de en valgkrets, og skal formidle synet til valgkretsen. En valgkrets hvor 
eierrepresentanter for de forskjellige foretakene er samlet og enige, og evt. instruerer sine 
delegater, har likevel ingen sanksjonsmuligheter overfor delegatene, dersom de skulle velge å 
stemme imot dette. Det enkelte HF har ingen instruksjonsrett. Delegatene representerer en 
krets, ikke enkeltforetak 
 
NÆRMERE OM KLP-STYRET’S BEHANDLING AV SAKEN 
Styret i KLP foreslår ovenfor generalforsamlingen at KLP omdannes til aksjeselskap. Det 
kreves 2/3 flertall i generalforsamlingen for at omdannelse skal bli vedtatt. I forhold til 
tidligere fremlagt styresak 96/2003 for Helse Nord RHF er argumentene de samme pr dato:  
 
Det er ønskelig å utvikle en modell som tydelig skiller rollene som eier og kunde. I dag er 
disse vevd sammen da kundene er pliktige til å skyte inn egenkapital (selskapskapital). Denne 
andelen kan kun frigjøres ved opphevelse av kundeforholdet. Disse andelene er altså ikke 
omsettbar i et regulert marked. Dette gjør at det er vanskelig å rekruttere nye kunder/eiere 
parallelt med at det kan stimulere kunder/eiere til å gå ut av KLP for å frigjøre slike bundne 
midler.   
 
KLP vil fremover møte sterkere konkurranse av flere årsaker. Etter endringer i 
forsikringsvirksomhetsloven 1. januar 2004 kan alle livsforsikringsselskaper levere et 
pensjonsprodukt i samsvar med Hovedtariffavtalen. 



 
  
KLP er i sterk vekst og dette krever økt finansiell styrke. Forvaltningskapitalene forventes å 
vokse fra 141 milliarder kr til anslagsvis 180 milliarder kr i 2007. Ved behov for å hente inn 
mer egenkapital er KLP med dagens modell avhengig av å hente midler hos dagens kunder. 
Dette innebærer at helseforetakene må skyte inn penger. Ved omdanning til aksjeselskap vil 
kapital kunne hentes inn hos eksterne kilder.  
 
Styret i KLP har avveid to mulige løsninger for fremtidig strategi for KLP:  
 
1. Omdanne selskapet til aksjeselskap  
2. Fortsette som gjensidig selskap og innføre grunnfondsbevis som egenkapitalinstrument 
 
 
I vedlagte bakgrunnsnotat er de to alternative nærmere beskrevet. På bakgrunn av styrets 
vurderinger foreslår styret at KLP omdannes til allmennaksjeselskap. Følgende innstilling til 
vedtak foreligger for generalforsamlingen i KLP:  
 
1. Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap (KLP) omdannes til 

allmennaksjeselskap (KLP Pensjon- og livsforsikring ASA) etter 
finansieringsvirksomhetsloven § 2-19 tredje ledd bokstav a, med vedtekter i samsvar med 
vedlagt utkast. 

 
2. Et nystiftet holdingselskap, KLP Forsikring ASA, skal eie alle aksjene i det omdannede 

selskapet. KLP Forsikring ASA skal ha vedtekter i samsvar med vedlagte utkast. 
 
3. Ved gjennomføring av omdanningen skal aksjene som utstedes i KLP Forsikring ASA 

deles ut til medlemmene i KLP. Prinsippene for tildeling er nærmere beskrevet i vedlegg 3 
til prospektet om omdanning. Avtalen mellom KLP og Arbeids- og sosialdepartementet om 
pensjonering av sykepleiere eller deltakelse i den lovbestemte pensjonsordningen for 
sykepleiere vil ikke gi grunnlag for utdeling av aksjer. Av det samlede antall aksjer som 
utstedes, avsettes 150.000 aksjer til en reserve som kan benyttes til å dekke eventuelle 
berettigede krav om tildeling som ikke har vært medtatt i den opprinnelige tildelingen. 

 
4. Alle aksjer i KLP Forsikring ASA skal gi lik rett i selskapet. Aksjene vil gis rett til utbytte 

fra og med regnskapsåret 2005. 
 
5. Omdanningsvedtaket er betinget av at myndighetene gir de tillatelser, samtykker, 

dispensasjoner, godkjennelser m.v. som er nødvendige for å gjennomføre omdanningen på 
tilfredsstillende vilkår, blant annet når det gjelder: 

 
a. Omdanningsvedtaket 
b. Konsernstrukturen 
c. Vedtekter 
d. Kjernekapital 
e. Skattemessig behandling 

 
6. Styret skal iverksette vedtaket, og gis i denne forbindelse nødvendige fullmakter til dette. 

Styret, eller den styret bemyndiger, skal bl.a.: 
 

a. avgjøre hvorvidt eventuelle vilkår knyttet til tillatelser, samtykker m.v. fra offentlige 
myndigheter skal anses tilfredsstillende; 

b. etablere KLP Forsikring ASA og KLP Pensjon- og livsforsikring ASA, samt sørge for 
sletting av KLP som opphørt etter gjennomføring av omdanningen; 



 
 
c. fastsette nærmere tidspunkt for gjennomføring av omdanningen; 
d. utarbeide dokumentasjon og foreta de disposisjoner som er nødvendige og 

hensiktsmessige for å gjennomføre vedtaket. 
 

7. Styret kan foreta endringer i vedtaket, herunder i vedtektene til de selskaper som skal 
etableres, som anses nødvendige, på bakgrunn av vilkår fra myndigheter eller andre 
forhold. Dersom det er nødvendig med vesentlige endringer i vedtaket, skal forholdet 
forelegges generalforsamlingen til behandling. 

 
NÆRMERE OM OMDANNING TIL AKSJESELSKAP  
Ved omdanning av det gjensidige selskapet til aksjeselskap vil dette skje etter reglene i 
finansieringsvirksomhetsloven. Ved en slik omdanning vil dagens kunder få ombyttet den 
innskutte egenkapital i selskapet med aksjer i et nystiftet aksjeselskap, og virksomheten i det 
gjensidige forsikringsselskapet overføres til aksjeselskapet.  
 
Generalforsamlingen i et aksjeselskap utgjøres av aksjonærene. Forsikringstakerne får ingen 
innflytelse på grunnlag av kundeforholdet. Eventuelle nye aksjonærer som kommer inn etter 
nytegning eller kjøp av aksjer får representasjon i forhold til sin andel av den totale 
aksjekapitalen. 
 
Foreslått omdanning til aksjeselskap må bygge på forutsetning om merverdi for kundene ved 
aksjeselskapsformen. Dvs. at et eierstyrt selskap forventes å være mer effektivt enn et 
kundestyrt selskap.  
 
NÆRMERE OM BRUK AV GRUNNFONDSBEVIS 
Grunnfondsbevis kan sees på som en mellomting mellom egen- og fremmedkapital. 
Grunnfondsbevis er det eneste instrumentet for å skaffe egenkapital fra andre enn 
forsikringstakerne i et gjensidig forsikringsselskap. Ved eventuell bruk av grunnfondsbevis 
kan dagens kunder i KLP bli eiere av grunnfondsbeviskapitalen. Ved å omgjøre det 
eksisterende egenkapitaltilskuddet og knytte det til grunnfondsbevis ville man også oppnå å 
skille kundeforhold og egenkapital fra hverandre. Egenkapital som i tilfelle ikke omdannes vil 
i prinsippet tilhøre de som til enhver tid er kunder i selskapet. Grunnfondsbevisene kan 
omsettes eller beholdes som en investering uavhengig av kundeforholdet. Ny egenkapital i en 
slik modell skaffes ved å invitere til nytegning av grunnfondsbevis.  
 
I et gjensidig selskap med grunnfondsbevis vil generalforsamlingen bestå av 75 prosent som 
representerer kundene og 25 prosent som representerer grunnfondsbeviseierne. Det vil gjelde 
selv om hele egenkapitalen er knyttet til grunnfondsbevis og selv om grunnfondsbevis-
kapitalen utvides. Den vesentligste innflytelsen i selskapet er knyttet til det å være 
forsikringstaker. Erfaring fra andre er at konsekvensen av at investorene ikke har flertall i de 
styrende organer, har vært at grunnfondsbeviseierne har krevd en stor del av verdien utbetalt i 
form av årlige utbytter. Dette kan medføre redusert mulighet til å bygge opp en tilstrekkelig 
egenkapital i selskapet.  
   
 
Vurdering 
Det er nødvendig, for å møte de utfordringer KLP står foran, å legge til rette for at det kan 
skaffes ny egenkapital. Denne vurderingen er det liten uenighet om. KLP vurderes å ha for 
liten bufferkapital. Nye investorer vil kreve en omdanning av selskapet for å skyte inn 
egenkapital.  



 
 
Helse Nord RHF har sammen med de øvrige helseforetakene betydelige verdier i KLP både 
som eier og kunde. Det primære for helseforetakene må være å vurdere hvilken 
egenkapitalmodell som er best egnet til å ivareta verdiene. Ved omdanning til aksjeselskap vil 
verdien av aksjekapitalen avhenge av flere faktorer som er vanskelig å predikere. Dette 
gjelder f. eks. hvis store kundegrupper forlater selskapet, selskapet blir gjenstand for  
oppkjøpsforsøk mv.  
 
Forholdet til de ansattes rettigheter var det som stoppet helseforetakene fra å anbefale 
omdanning til allmennaksjeselskap høsten 2003. Dette er senere løst ved at KLP nå er part i 
overføringsavtalen.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til anbefalingen fra KLP’s styre om at KLP omdannes 

til aksjeselskap.  
 
2. Styret anmoder representanter fra valgkretsen Helse Nord om å stemme for anbefalingen 

fra KLP’s styre på generalforsamling, den 21.april 2005. 
 
3. Styret understreker betydningen av at helseforetakene opptrer samlet i denne saken på 

generalforsamlingen. 
  
 
Bodø, den 15. april 2005 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 
Tidligere utsendte vedlegg: Sammendragsnotat om KLP’s selskapsform og 
 egenkapitalmodell datert 11.2.2005 
 Brev fra Fagforbundet datert 22.2.2005 med mindretallets  
 forslag til vedtak 
 Drøftingsprotokoll fra konserntillitsvalgte fremlegges i møtet 
 
Uttrykte vedlegg: Prospekt: Omdanning av Kommunal Landspensjonskasse  
 Gjensidig Forsikringsselskap 
 Til KLP Pensjon- og livsforsikring ASA et selskap heleid av  
 KLP Forsikring ASA 
 


