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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. 31.12.2018. 

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. Fra 2015 ble det innført en ny formel 

for utregning av nye uførepensjoner som gjennomgående gir lavere ytelser og derfor også lavere 

avsetninger. Ved nye uføretilfeller i 2017 ble det imidlertid observert mange med svært store økninger 

i premiereserve, og dette førte til et stort negativt uføreresultat. Mange av disse hadde lavere 

uføregrad enn 40 % og fikk derfor hele ytelsen dekket fra pensjonskassen og ingenting fra 

folketrygden. I 2018 har situasjonen vært motsatt. Det har vært færre nye uføre enn året før og med 

lavere økninger i premiereserve. Dessuten har det vært rekordstore frigjøringer i premiereserve for 

reaktiverte medlemmer. Derfor har det vært et stort positivt uføreresultat i 2018. Et annet forhold som 

trekker i samme retning som uføreresultatet er at det har vært et påfallende stort sprik mellom påløpt 

og betalt premie. Dette skyldes tilbakeførte premier ved fratredelse, en enkeltperson som har fått 

korrigert ned premiereserven med 4,5 millioner kr og en endelig reguleringspremie som er 7 millioner 

kr lavere enn budsjettert.                  

I løpet av 2018 er det 14 aktive fra brannvesenet som er flyttet ut av pensjonskassen og over til KLP. I 

premiereserven er det nå avsatt 711 millioner kroner. Inkludert i dette beløpet er det avsatt administra-

sjonsreserve med 8,8 millioner kroner. Det er fortsatt god margin ned til det absolutte 

minimumskravet på 4 % av premiereserven for de fratrådte, men vi har påpekt at 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. 

Etter grundige vurderinger har daglig leder kommet frem til at det er andre avsetninger som så langt 

har måttet prioriteres.    

Bufferfondene kursreguleringsfond, tilleggsavsetninger og premiefond utgjør til sammen 28 % av 

premiereserven. Pensjonskassen kommer akseptabelt ut både med tanke på Solvensskjema og 

Finanstilsynets stresstest.  

For 2019 ble det høsten 2018 foreslått at premien minst skal utgjøre 11,5 % (9,5 % + 2 %) av 

pensjonsgrunnlaget for yrkesaktive. Styret vedtok å følge denne anbefalingen. I tillegg kommer 

reguleringspremien. 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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