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Årsberetning 2010 
 

Virksomheten og organisering 
ConocoPhillips Norge Pensjonskasse ble etablert 
i 1987. Pensjonskassen er opprettet som 
foretakspensjonsordning etter lov om 
foretakspensjon. Ordningen skal yte 
alderspensjon og uførepensjon til 
Pensjonskassens medlemmer, og 
etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner og 
barn. ConocoPhillips Norge, ConocoPhillips 
Skandinavia AS og Stiftelsen Ekofisk Junior 
omfattes av ordningen. 
 
Virksomheten drives fra ConocoPhillips Norge sitt 
hovedkontor i Tananger, og ledes av et styre på 
åtte medlemmer. Pensjonskassen hadde ingen 
ansatte pr. 31.12.2010. Administrasjon og daglig 
drift utføres gjennom kjøp av tjenester.  
 
Pensjonskassens virksomhet er ikke av en slik 
karakter at den forurenser det ytre miljø. 
 

Rettsstilling 
Pensjonskassen er registrert i Foretaksregisteret 
under sektorkoden ”livsforsikringsselskaper m.v.”. 
Virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig 
atskilt fra medlemsforetakenes virksomhet. 
Pensjonskassen står under tilsyn av 
Finanstilsynet.   
 

Styre og daglig leder 
Seks av Pensjonskassens styremedlemmer 
utnevnes av ConocoPhillips Norge, og to 
styremedlemmer velges av og blant 
Pensjonskassens medlemmer. 
Styremedlemmenes funksjonstid er tre år.  
 
Gunnar Loe fratrådte som styremedlem 
01.05.2010. Hans Winkels erstattet Gunnar Loe 
fra samme dato, gjennom reglene for opprykk. 
Steinar Edholm fratrådte som personlig 
varamedlem 01.07.2010. Pensjonskassen 
gjennomførte i 2010 et suppleringsvalg av 
personlige varamedlemmer der Rolf Bolstad og 
John B. Hella ble valgt som nye varamedlemmer 
for perioden 01.07.2010 – 31.03.2012. 
Funksjonsperioden for de eksterne 
styremedlemmene opphørte 31.12.2010. Olav 
Rune Øverland ble utnevnt som nytt eksternt 
styremedlem med virkning fra 01.01.2011. 
 
Det ble avholdt fire ordinære styremøter i 2010. 
 

Endrede rammebetingelser 

Pensjonsreformen
Nye regler for opptjening av alderspensjon fra 
folketrygden ble innført med virkning fra 
01.01.2010. Det nye pensjonssystemet inneholder 
regler om alleårsopptjening, levealdersjustering 
og fleksibelt uttak av pensjon i alderen 62 til 75 år. 
 
Nytt regelverk for privat tjenestepensjon ble 
vedtatt i Stortinget 14.12.2010, og gjelder fra 
01.01.2011. Endringene gir den enkelte en 
valgfrihet til å kombinere arbeid og pensjon fra 
fylte 62 år. Alderspensjon kan tas ut helt eller 
delvis, og uavhengig av fleksibelt uttak av pensjon 
fra folketrygden. Tidligere har utbetaling av 
alderspensjon startet automatisk ved gitt 
pensjonsalder. Med de nye reglene opphører 
begrepet pensjonsalder, og alderspensjon vil ikke 
lenger automatisk bli utbetalt ved en gitt alder. 
Dette innebærer blant annet at den enkelte må gi 
Pensjonskassen melding som angir ønsket 
tidspunkt for utbetaling av alderspensjon. Dersom 
Pensjonskassen ikke har mottatt melding om uttak 
innen fylte 75 år vil pensjonen uansett utbetales. 
 
Pensjonskassens forsikringsavtaler og 
forsikringsvilkår er endret i samsvar med reglene i 
lov av 24.03.2000 om foretakspensjon som 
gjelder fra 01.01.2011. 
 
Kapitalforvaltning og kapitalavkastning
Finansdepartementet fastsatte 21.12.2010 
forskrift om endringer i forskrift av 17.12.2007 om 
livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks 
kapitalforvaltning. Endringene innebærer blant 
annet at investeringer i eiendomsfond skal 
kategoriseres som eiendom kun dersom 
eiendomsfondet er organisert som et 
aksjeselskap. Forskriften inneholder en 
overgangsregel om at Pensjonskasser skal 
innrette seg etter regelen i forrige setning senest 
01.01.2012 for investeringer som er foretatt før 
01.01.2011. Norske Pensjonskassers forening 
sendte 18.01.2011 et brev til 
Finansdepartementet med anmodning om å foreta 
en fornyet vurdering av bestemmelsen. 
 
Forskrift av 26.05.2009 om beregning av 
kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper mv. 
trådte i kraft 01.01.2010. Krav til månedlig 
beregning av bokført og verdijustert avkastning i 
samsvar med modifisert Dietz metode ble 
implementert i Pensjonskassens 
avkastningsberegninger fra januar 2010. 
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Arbeidsavklaringspenger
Med virkning fra 01.03.2010 ble attføringspenger, 
rehabiliteringspenger og tidsbegrenset 
uførestønad fra folketrygden slått sammen til én 
ytelse kalt arbeidsavklaringspenger. Samtidig ble 
regelverket endret slik Pensjonskassen fra 
samme dato skal utbetale uførepensjon som 
beregnes etter gitte regler. Finansdepartementet 
fastsatte 22.02.2010 forskrift om endring av 
forskrift til lov om foretakspensjon som regulerer 
samordning av uførepensjon fra Pensjonskassen 
og arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. 
 
Pensjonskassens styre godkjente våren 2010 
endrede forsikringsavtaler og forsikringsvilkår som 
inneholder regler om samordning av 
arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. De 
reviderte selskapsrettslige reglene ble gjort 
gjeldende med virkning fra 01.03.2010. 
 
Solvensmarginkrav og solvensmarginkapital
Forskrift av 19.05.1995 om beregning av 
solvensmarginkrav og solvensmarginkapital ble 
gjort gjeldende for Pensjonskasser fra 
01.01.2010. Pensjonskassen implementerte 
månedlige beregnings- og overvåkningsrutiner i 
samsvar med disse reglene i november 2009. 
Årlig rapportering til Finanstilsynet vil bli 
gjennomført første gang innen 31.03.2011. 
 
Medlemsstatistikk 
Ved utgangen av 2010 hadde Pensjonskassen 
1865 aktive medlemmer og 731 pensjonister. 
Antall aktive medlemmer er redusert med 25 
personer og antall pensjonister er økt med 14 
personer i løpet av året. 

Kapitalforvaltningsstrategi 
Pensjonskassens eiendeler investeres i henhold 
til fastlagt kapitalforvaltningsstrategi som blir 
evaluert og styrebehandlet årlig. Styret vedtok 
08.06.2010 en revidert kapitalforvaltningsstrategi 
som inneholdt kun marginale endringer i forhold til 
tidligere.  
 
Strategisk og faktisk aktivaallokering blir 
sammenstilt hver måned. Eventuelle avvik blir 
fortløpende rapportert til styret. Pensjonskassens 
faktiske allokering pr. 31.12.2010 samsvarer med 
vedtatt kapitalforvaltningsstrategi. 
 
Kapitalforvaltning 
Styret besluttet 08.06.2010 å kommitere 160 
millioner kroner til Aberdeen Eiendomsfond Norge 
III. Pensjonskassen investerte 100,8 millioner til 
fondet i desember 2010.  
 

Finansiell risiko 

Renterisiko
Obligasjonsporteføljen er eksponert for risiko 
knyttet til endringer i markedsrenten langs 
rentekurven. Pensjonskassen har i liten grad 
benyttet finansielle instrumenter for å redusere 
denne risikoen. Renterisikoen kontrolleres 
gjennom forvaltningsmandatenes rammer for 
maksimal løpetid. Pensjonskassen er i tillegg 
eksponert for endring i markedsverdi knyttet til 
forsikringsforpliktelser ved at selskapet har 
forpliktet seg til å utbetale avtalte beløp på 
framtidige tidspunkter. 
 
Aksjerisiko 
Verdien av andeler i aksje- og private equity fond 
er eksponert for generell markedsrisiko. 
Porteføljens diversifisering over mange regioner, 
sektorer og selskaper bidrar til å redusere 
spesifikk markedsrisiko. 
 
Eiendomsrisiko
Eiendomsinvesteringene er eksponert for blant 
annet verdiendring på eiendommene og for en 
endring i leietakersituasjonen. 
 
Valutarisiko
Investeringer i globale aksjefond og nordiske 
private equity fond er eksponert for tap knyttet til 
negativ valutakursutvikling i forhold til norske 
kroner. Pensjonskassen foretar ingen sikring av 
valutarisiko knyttet til aksje- og private equity 
investeringer.  
 
Kredittrisiko
Obligasjoner og sertifikater er eksponert for 
endring i markedspris forårsaket av endret pris på 
konkursrisiko. Pensjonskassen har fastsatt 
minimum krav til rating i sine investeringsmandat. 
 
Motpartsrisiko
Pensjonskassen er eksponert for motpartsrisiko 
som følge av at motparter i derivatposisjoner og 
inngåtte reassuranseavtaler ikke kan møte sine 
forpliktelser. Selskapet har nedfelt regler for bruk 
av derivater med sikte på å begrense 
motpartsrisikoen. Reassuranseavtale er inngått 
med et syndikat av selskaper. 
 
Forsikringsrisiko
Pensjonskassens forsikringsforpliktelser er 
eksponert for dødelighetsrisiko, opplevelsesrisiko 
og for uførhetsrisiko. Dødelighetsrisiko omfatter 
risiko for dødsfall som utløser utbetalinger eller 
avsetningsbehov for Pensjonskassen. 
Opplevelsesrisiko består i at de forsikrede lever 
lenger enn det forsikringstekniske 
beregningsgrunnlaget har tatt høyde for. 
Uførhetsrisiko betegner risiko for tap gitt endring i 
uføretilfeller utover det som er forutsatt i 
beregningsgrunnlaget.   
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Måling av finansiell risiko
Markedsrisiko, kredittrisiko, motpartsrisiko, 
operasjonell risiko og forsikringsrisiko måles 
minimum hvert kvartal ved å simulere forventet 
tap dersom et forhåndsdefinert scenario skulle 
inntreffe. Målingen benytter seg av Finanstilsynets 
modul for markeds- og kredittrisiko i forsikring. 
Styrets vurdering er at Pensjonskassen har 
tilfredsstillende bufferkapital i forhold til den 
finansielle risiko Pensjonskassen er eksponert for. 
 
Likviditetsrisiko 
Eiendom, private equity og aksjeindeksobligasjon 
vurderes som lite likvide posisjoner, og betraktes 
derfor som langsiktige investeringer. Vedtatt 
kapitalforvaltningsstrategi, inklusiv 
likviditetsstrategi, sørger for at Pensjonskassen til 
enhver tid har likvide midler plassert i det norske 
pengemarkedet. Dette gjør Pensjonskassen i 
stand til å møte løpende utbetalingsforpliktelser.  
 
Operasjonell risiko 
Pensjonskassen foretar en årlig gjennomgang av 
de vesentlige risikofaktorer og de interne 
kontrolltiltak som sikrer mot disse. 
Kontrolltiltakene er nedfelt i interne kontrollrutiner 
som blir fulgt i den løpende driften. På bakgrunn 
av omfattende kontrollrutiner vurderes den 
operasjonelle risikoen i Pensjonskassen som 
akseptabel.      
 
Utvikling i de finansielle markedene 
2010 har vært et turbulent år hvor PIIGS-landene 
(Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania), 
krisepakker og tiltak for gjeldstyngede land på 
begge sider av Atlanteren har dominert 
nyhetsbildet.  
 
Til tross for uro har avkastningen i 2010 vært 
meget positiv i de fleste markeder. Oslo Børs 
endte med en avkastning på 18 prosent for året. 
Øvrige nordiske børser har alle gitt høyere 
avkastning enn Norge, hvorav Danmark utmerket 
seg med 36 prosent målt i lokal valuta. En bred 
verdensindeks ga i 2010 en avkastning på 11 
prosent målt i lokal valuta. 
 
Usikkerhet knyttet til høy statsgjeld og frykt for 
”double dip” i verdensøkonomien førte til et kraftig 
fall i obligasjonsrentene første halvår 2010. 
Avtagende frykt og høyere inflasjonsforventninger 
i andre halvår medførte at rentene steg igjen i 
andre halvår. Renteoppgangen har fortsatt i 2011, 
og var i februar tilbake på omtrent samme nivå 
som ved inngangen til 2010. 
 
Norges Bank økte styringsrenten fra 1,75 prosent 
til 2,00 prosent i mai 2010. Renteøkningen ble 
begrunnet med vekst og inflasjon i tråd med 
forventningene. 

Årsregnskapet 2010 
 
Erstatninger
Pensjonskassen har i løpet av året kostnadsført 
pensjoner på 74,4 millioner kroner og 
utløsningsbeløp på 116,0 millioner kroner. 
Tilsvarende tall for 2009 var henholdsvis 70,6 og 
77,6 millioner kroner.  
 
Pensjonistene fikk i 2010 regulert sine pensjoner 
med 2,37 prosent. 
 
Premiereserve
Den samlede premiereserven viser 
medlemmenes opptjente rettigheter ved utgangen 
av året, og er aktuarmessig beregnet til 2 877,1 
millioner kroner, herav 27,5 millioner kroner 
knyttet til oppreservering til nytt 
dødelighetsgrunnlag (K2005). Premiereserven har 
i løpet av året økt med 157,7 millioner kroner.  
 
Forvaltningskapital
Pensjonskassen har en samlet forvaltningskapital 
på 4 284,0 millioner kroner ved utgangen av 2010. 
Dette tilsvarer en økning på 550,6 millioner kroner 
fra året før. Medlemsbedriftene har i løpet av året 
innbetalt pensjonspremier på til sammen 309,7 
millioner kroner, inklusiv premie på 27,5 millioner 
kroner relatert til implementering av K2005. 
 
Porteføljeallokering og avkastning
Pensjonskassen har ved utgangen av året allokert 
52 prosent av forvaltningskapitalen til 
obligasjoner, 39 prosent til aksjer, 8 prosent til 
eiendom og 1 prosent til pengemarkeds-
instrumenter.  
 
Bokført og verdijustert kapitalavkastning beregnet 
i samsvar med modifisert Dietz metode var på 
henholdsvis 3,0 prosent og 11,5 prosent i 2010, 
sammenlignet med henholdsvis 3,2 prosent og 
12,4 prosent i 2009. Tidsvektet verdijustert 
avkastning var 6,8 prosent på obligasjoner, 19,0 
prosent på aksjer, 10,0 prosent på eiendom og 
2,6 prosent på pengemarked,  
 
Kapitaldekning
Kapitaldekningsprosenten var 13,1 prosent ved 
utgangen av 2010, sammenlignet med 13,2 
prosent året før.   

Skatt
Som en konsekvens av endrede 
rammebetingelser i 2008 vurderer 
Pensjonskassen det som sannsynlig at utsatt 
skattefordel kan anvendes i overskuelig framtid. 
Utsatt skattefordel på 12,7 millioner kroner er 
derfor balanseført i 2010.  
 
Fortsatt drift
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og er 
lagt til grunn for årsregnskapet. 
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Grunnlaget for utarbeidelse av regnskapet 
Regnskapet er utarbeidet i samsvar med bestemmelser i forskrift av 16.12.1998 nr. 1241 om årsregnskap 
m.m. for forsikringsselskaper (årsregnskapsforskriften for forsikring). Forskriften ble sist endret 11.01.2011. 
 

Valuta 
Verdipapirer nominert i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner til kurser ved regnskapsperiodens slutt. 
Inntekter og kostnader i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner etter kursene på 
transaksjonstidspunktet. 
 

Forenklinger fra IFRS 
Pensjonskassen følger måle- og innregningsreglene i IFRS, med unntak av utvidet adgang til å fravike 
reglene som er gitt i årsregnskapsforskriften for forsikring § 5-6 (1) og (3). Overgangsregler gitt i forskrift av 
27.02.2001 nr. 188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser § 1-2 er ikke anvendt. 
 

Balanseføring av eiendeler og forpliktelser 
Eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunktet Pensjonskassen oppnår reell kontroll over 
rettigheter til eiendelene og påtar seg reelle forpliktelser. Eiendelene føres ut av balansen på det tidspunktet 
reell risiko vedrørende eiendelene er overført, og kontroll over rettighetene til eiendelene er bortfalt eller 
utløpt. 
 

Finansielle instrumenter 
Klassifikasjon av finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter innregnes og måles i samsvar med IAS 39. Ved første gangs regnskapsføring blir 
finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser klassifisert i en av de følgende kategorier, avhengig av 
formålet med investeringen: 
 
1. Holdt for handelsformål, balanseført til virkelig verdi over resultatet 

Handelsporteføljen karakteriseres av at instrumenter i porteføljen omsettes hyppig, og at posisjoner 
etableres med mål om kortsiktig gevinst. Pensjonskassens handelsportefølje omfatter finansielle 
derivater. 

 
2. Frivillig klassifisert til virkelig verdi, med verdiendringer over resultatet 

Kategorien omfatter eiendeler og forpliktelser som blir bestemt klassifisert til virkelig verdi med 
verdiendringer over resultatet, fordi rapportering til virkelig verdi resulterer i relevant informasjon og 
konsistent måling. Andeler i aksjefond, private equity fond og obligasjonsfond samt obligasjoner og 
aksjeindeksobligasjon er frivillig klassifisert til virkelig verdi, med verdiendringer over resultatet  
 

3. Holde-til-forfall-investeringer, balanseført til amortisert kost 
Verdipapirer som holdes til forfall vurderes til amortisert kost. Pensjonskassen har ingen finansielle 
eiendeler i denne kategorien. 

 
4. Lån og fordringer, balanseført til amortisert kost 

Kategorien omfatter blant annet utlån og øvrige finansielle eiendeler som ikke er notert i et aktivt marked, 
og som ikke er definert som eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultatet eller finansielle eiendeler 
tilgjengelig for salg. Utlån med sikkerhet i bolig og kortsiktige fordringer inngår i denne kategorien. 
 

5. Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg 
Ikke-derivative finansielle eiendeler som er øremerket tilgjengelige for salg, eller som ikke kan 
klassifiseres i kategoriene 1-4 over vil kategoriseres som finansielle eiendeler tilgjengelige for salg. 
Pensjonskassen har ingen finansielle eiendeler i denne kategorien. 
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Retningslinjer for klassifisering i ulike porteføljer
Dersom det ikke er besluttet noe annet før investering i en finansiell eiendel, benytter Pensjonskassen 
muligheten som er gitt gjennom årsregnskapsforskriften for forsikring § 3-13 og IAS 39 pkt 9 til å vurdere alle 
finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdi-opsjonen. Dette innebærer at 
virkelig verdi justeringer på finansielle eiendeler skal føres over resultatet før andre resultatkomponenter. 
 
Verdivurdering
Ved første gangs regnskapsføring balanseføres finansielle instrumenter til virkelig verdi på handelsdagen. 
Virkelig verdi fastsettes ved etterfølgende verdimålinger som det beløp en eiendel kan byttes i, eller en 
forpliktelse kan gjøres opp i, gjennom en transaksjon mellom uavhengige parter. Verdien på finansielle 
instrumenter fastsettes på bakgrunn av følgende regler: 
 
1. Instrumenter som omsettes i et aktivt marked 

Markedet er aktivt dersom det er mulig å fremskaffe eksterne observerbare priser, kurser eller 
volatiliteter der prisene representerer faktiske og hyppige markedstransaksjoner. For instrumenter som 
handles i et aktivt marked benyttes den noterte prisen innhentet fra en børs, en megler, eller et 
prissettingsbyrå. I den grad det ikke er noterte priser for instrumentet, vil instrumentet dekomponeres og 
verdsettes på bakgrunn av noterte priser på de enkelte komponentene. Pensjonskassens investeringer i 
aksjefond, obligasjonsfond, obligasjoner, sertifikater og finansielle derivater omsettes i et aktivt marked. 

 
2. Instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked 

Finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, verdsettes etter ulike 
evalueringsteknikker. Pensjonskassens investeringer i private equity fond og aksjeindeksobligasjon 
omsettes ikke i et aktivt marked. Investeringene i private equity fond verdsettes i henhold til retningslinjer 
for prising nedfelt av EVCA (European Private Equity Venture Capital Association). Alle private equity 
fond verdsettes kvartalsvis. Verdi på aksjeindeksobligasjonen blir fastsatt månedlig på bakgrunn av 
etablert verdsettingsteknikk. 

 
3. Verdimåling til amortisert kost 

Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi, verdsettes til amortisert kost. Inntektene 
beregnes i forhold til instrumentets internrente som fastsettes ved diskontering av kontraktsfestende 
kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. 
 

Investeringseiendommer 
Eiendommer vurderes individuelt ved at antatt framtidig netto inntektsstrøm diskonteres med 
avkastningskravet for den enkelte investering. I netto kontantstrøm er det tatt hensyn til eksisterende og 
framtidige inntektstap som følge av ledighet, nødvendige investeringer, og en vurdering av framtidig utvikling 
i markedsleien. Avkastningskravet fastsettes ut fra forventet framtidig risikofri rente, og en individuelt fastsatt 
risikopremie som avhenger av utleiesituasjonen, byggets beliggenhet og standard. Det gjøres også en 
vurdering mot observerte markedspriser. Verdsettelsen er utført av tre eksterne verdivurderingsselskaper 
som alle har ekspertise og betydelig erfaring i å verdsette tilsvarende eiendommer i geografiske områder 
hvor Pensjonskassens eiendommer er lokalisert. 
 
Ved første gangs balanseføring vurderes investeringseiendommene til anskaffelseskost som består av 
kjøpesum inkludert direkte henførbare kostnader ved kjøpet. Investeringseiendommer avskrives ikke. 
 

Flytting 
Overføring av premiereserve ved flytting føres over resultatet på det tidspunkt risikoen overføres. Samtidig 
endres premiereserven tilsvarende. 
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Skatter 
Skattekostnad i regnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel.  Betalbar skatt 
beregnes på grunnlag av regnskapsperiodens skattemessige resultat og netto formue.  Utsatt 
skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige balanseverdier. Netto utsatt skattefordel føres i balansen dersom det er sannsynlig at fordelen 
kan benyttes. 
 
Forsikringstekniske avsetninger 

Premiereserve
Premiereserven beregnes som nåverdien av forventede framtidige utbetalinger av løpende og oppsatte 
pensjonsrettigheter på balansedagen. Den gir uttrykk for Pensjonskassens regnskapsmessige 
pensjonsforpliktelse basert på lineær opptjening av pensjonsrettigheter. Reservene er beregnet av 
Pensjonskassens aktuar. Beregningen bygger på samme grunnlag som ved beregning av forsikringsteknisk 
premie.  Grunnlaget er godkjent av Finanstilsynet. Premiereserven forutsetter en grunnlagsrente på 4,0 
prosent for rettigheter opptjent før 31.12.2003 og 3,0 prosent for rettigheter opptjent etter denne dato. 
 
Tilleggsavsetninger
Tilleggsavsetninger kan i henhold til forskrift utgjøre 12,0 prosent av premiereserven. Avsetningene kan 
anvendes til å dekke manglende avkastning i kollektivporteføljen inntil årets rentegarantikrav. 
 
Kursreguleringsfond
Kursreguleringsfond tilsvarer summen av netto urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler som inngår i 
kollektivporteføljen. 
 
Erstatningsavsetning
Erstatningsavsetning skal dekke selskapets forventede erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved 
regnskapsårets utgang ikke er oppgjort av eller meldt til Pensjonskassen. Avsetningen beregnes av 
Pensjonskassens aktuar. 
 
Premiefond
Premiefond kan benyttes til å dekke fremtidige premier. Fondet tilføres en grunnlagsrente på 3,0 prosent p.a.   
 
Pensjonistenes overskuddsfond
Pensjonistenes overskuddsfond tilføres pensjonistenes andel av overskudd i kollektivporteføljen. Fondet 
benyttes til årlig regulering av løpende pensjoner etter fastsatte regler. Dersom midler i fondet overstiger den 
prosentvise økning i folketrygdens grunnbeløp det påfølgende år, overføres det overskytende beløp til 
premiefond. Pensjonistenes overskuddsfond tilføres en grunnlagsrente på 3,0 prosent p.a. 
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