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Aktuarberetning 
 
Til styret i Elverum Kommunale Pensjonskasse. 

Aktuaren skal sørge for at pensjonskassen til enhver tid blir drevet på en forsikringsteknisk ansvarlig 

måte. I henhold til dette har aktuaren vurdert den forsikringstekniske situasjonen for pensjonskassen 

pr. 31.12.2016. 

For de forsikringstekniske beregningene er det regnet med diskonteringsrente på 3 % per år for 

opptjening til og med 2011, 2,5 % fra og med 2012 og 2,0 % fra og med 2015. Forutsetninger om 

uførhet ble endret ved innføring av nytt grunnlag med virkning fra og med 2012 og det nye grunnlaget 

anses å være fastsatt med tilfredsstillende sikkerhetsmarginer. Når det gjelder dødelighet er 

pensjonskassen nå ferdig med opptrapping for å møte kravene i det nye dødelighetsgrunnlaget K2013 

som ble tatt i bruk fra og med 2014. Fra 2015 ble det innført en ny formel for utregning av nye 

uførepensjoner som gjennomgående gir lavere ytelser og derfor også lavere avsetninger.         

I premiereserve er det avsatt 620 millioner kroner. Inkludert i dette beløpet er det avsatt administra-

sjonsreserve med 8,8 millioner kroner, hvorav 200 tusen kr er avsatt i 2016. Det er fortsatt god margin 

ned til det absolutte minimumskravet på 4 % av premiereserven for de fratrådte, men det er på tide å 

vurdere om administrasjonsreserven igjen bør oppjusteres. Det er en del andre kommunale 

pensjonskasser som bruker 4 % av premiereserven for fratrådte og pensjonister som sitt interne krav. 

Det er også avsatt såkalte erstatningsavsetninger på 4,3 millioner kr, som er ment å dekke 

forpliktelsen for ett år med uføretilfeller.    

Bufferfondene kursreguleringsfond, tilleggsavsetninger og premiefond utgjør til sammen 26 % av 

premiereserven. Pensjonskassen kommer nokså godt ut både med tanke på Solvensskjema og 

Finanstilsynets stresstest.  

For 2017 ble det høsten 2016 foreslått at premien minst skal utgjøre 11 % (9 % + 2 %) av pensjons-

grunnlaget for yrkesaktive, mens den i de gjenstående av energiselskapene skal utgjøre 1,22 % 

mindre. Grunnen til at de yrkesaktive i energiselskapene får lavere premie, er at de ikke er med i den 

kommunale AFP ordningen. Styret vedtok å videreføre en premie på 10,50 % slik som det er vært 

siden 2013. Begrunnelsen for dette vedtaket var ønsket om å holde premien stabil. I tillegg trekkes det 

0,5 % fra premiefondet, slik at summen blir i tråd med vår anbefaling. Premien settes 1,03 % lavere 

for energiselskapene. Det er nå kun en aktiv igjen i energiselskapene og vedkommende er ansatt i 

Elverum Energi AS. I tillegg til den forskuddsberegnede premien vil det være behov for en 

”budsjettmessig beredskap” for regulering av pensjoner. Den faktiske reguleringskostnaden vil være 

kjent først når lønns- og G-reguleringen er gjennomført og innbetalingsbehovet kan sees i 

sammenheng med premiefondets størrelse. 
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