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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. 31.12.2019.
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
var situasjonen motsatt. Det var færre nye uføre enn året før og med lavere økninger i premiereserve.
Dessuten var det rekordstore frigjøringer i premiereserve for reaktiverte medlemmer. Derfor var det et
stort positivt uføreresultat i 2018. I 2019 har det vært et positivt risikoresultat på 3,5 millioner kr.
Kontoføringen viser riktignok at det var et negativt uføreresultat, mens det var et positivt resultat for
opplevelsesrisiko, dvs. at det har blitt frigjort mer premiereserve for de som har dødd enn forutsatt i
beregningsgrunnlaget. Alt i alt ser det nå to år senere ut til at det store negative risikoresultatet i 2017
var et engangstilfelle
I premiereserven er det nå per 31.12.2019 avsatt 750 millioner kroner. Inkludert i dette beløpet er det
avsatt administrasjonsreserve med 9,8 millioner kroner. Administrasjonsreserven er økt med 1 million
kr siden i fjor. Det er fortsatt god margin ned til det absolutte minimumskravet på 4 % av
premiereserven for de fratrådte, men det er bra at administrasjonsreserven igjen er blitt oppjustert etter
å ha vært fryst på samme nivå en del år. Påløpt premie i 2019 er 57 millioner kr. Dette er 9 millioner
kr lavere enn den budsjetterte premien og årsaken er i hovedsak engangspremie for endring i
refusjoner. 1.1.2020 har vi hatt en pensjonsplanendring ved overgangen til ny offentlig tjenestepensjon
for de som er født i 1963 eller senere og ikke har særaldersgrense, nye samordningsregler og nye
regler for individuelle garanti. Effekten av planendringen vil være en nedgang i premiereserve fra 750
til 728 millioner kr.
Bufferfondene kursreguleringsfond, tilleggsavsetninger og premiefond utgjør til sammen 36 % av
premiereserven. Pensjonskassen kommer akseptabelt ut soliditetsmessig med en SKD
(solvenskapitaldekning) på 159 %.
For 2020 ble det høsten 2019 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 Greguleringen er gjennomført og innbetalingsbehovet kan sees i sammenheng med premiefondets
størrelse.
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