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Denne årsrapporten blir den siste fra Buskerud 
fylkekommunale pensjonskasse (BFKP). Vi markerer 
dette med å velge illustrasjoner fra svunne tider 
i gamle Buskerud fylke. 

Fra 01.01 2020 har BFKP fusjonert med Akershus 
fylkekommunale pensjonskasse og endret navn til 
Viken pensjonskasse.

I den nye Viken fylkeskommune inngår Akershus, 
Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Akershus 
fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune har hatt 
egne pensjonskasser for sine ansatte, mens Østfold 
fylkeskommune har hatt sin pensjonsordning i KLP.

Viken velger egen pensjonskasse
På Fellesnemndas møte 22. mars 2019 var det 
tverrpolitisk enighet om å opprette egen pensjonskasse 
for Viken fylkeskommune. 

FNs bærekraftmål er førende for pensjonskassen, 
slik at samfunnsansvar blant annet knyttet til etikk 
og klima-/miljømål veier tungt med hensyn til plassering 
av midler. Det er i gang prosesser for å operasjonalisere 
disse målene knyttet til investeringer generelt, og 
pensjonskassens drift.

Når dette skrives, er vi godt i gang med utviklingen 
av Viken pensjonskasse. Viken pensjonskasse er 
den fjerde største kommunale pensjonskassen, med 
over 23.000 medlemmer og vel 8 milliarder kroner 
i forvaltningskapital. Opprettelsen av en pensjonskasse 
for Viken fylkeskommune gir betydelige stordrifts-
fordeler. 

BFKP har fått mange tilbakemeldinger på at
medlemmene setter pris på den gode og personlige 
service som pensjonskassen gir. Dette vil selvsagt 
videreføres i Viken pensjonskasse. Pensjonskassen 
vil holde til i Galleri Oslo. Men vi skal også møte 
medlemmene ute på tjenestestedene etter behov.

Bjarne Refsnes
Administrerende direktør

VIKEN PENSJONSKASSE FRA 2020

Det er foretatt ansettelse av tre nye medarbeidere 
for å sikre god kapasitet til å løse oppgavene til 
Viken pensjonskasse i 2020.

Det er etablert en egen risikostyringsfunksjon for 
å tilpasse pensjonskassen nytt og mer omfattende 
regelverk på risikostyring og kontroll. 

Det er også gjort en styrking av pensjonsområdet for 
å møte nye behov etter en dobling av antall medlemmer, 
innføring av ny offentlig tjenestepensjon og digitalisering 
av saksbehandling og medlemskommunikasjon.

Det er et viktig mål å videreføre den gode samhandling 
pensjonskassen historisk har hatt med fylkeskommunen. 
Pensjonskassen tilstreber å levere langsiktig god 
avkastning med overskudd som kan tilføres fylket.
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NØKKELTALL
(hele 1000 kroner) 2019  2 018  2 017 2016 2015

Regnskap

Premieinntekter  130 067  110 909  108 174 105 269 97 302 

Pensjonsutbetalinger  65 925  64 459  62 935 63 234 56 291 

Totalresultat  5 014  12  22 392 10 141 5 766 

Forvaltningskapital  2 144 212  1 945 122  1 912 694 1 763 072 1 646 750 

Forholdstall

Verdijustert avkastning 9,1 % -0,5 % 7,6 % 5,4 % 2,4 %

Soliditet

Solvensmargindekning 283 % 305 % 318 % 297 % 295 %

Solvenskapitaldekning *) 184 %

Bufferkapitalutnyttelse stresstest I *) 64 % 81 % 97 % 122 %

Medlemmer

Aktive medlemmer  1 201  1 174  1 225 1 139 1 093 

Oppsatte rettigheter  3 158  3 098  2 992 3 036 3 094 

Pensjonister  1 857  1 791  1 698 1 613 1 497 

Sum antall medlemmer  6 216  6 063  5 915 5 788 5 684 
     
*)  Bufferkapitalutnyttelse, Stresstes I, ble erstattet med en ny soliditetsberegning, solvenskapitaldekning (SKD) fra 2019.
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Splitkeinfabrikken på Hønefoss. Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum.

Å R S R A P P O RT  2 0 1 9



Hurum og Røyken var de kommunene i Buskerud som hadde den mest betydelige isdriften fordi de ligger til både 
Drammensfjorden og Oslofjorden. Disse bildene er fra isskjæringen i Røyken kommune og ned til Frankrike i 1907. 
Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv.



STYRETS BERETNING FOR 2019

VIRKSOMHETEN

Buskerud fylkeskommunale pensjonskasses (BFKP) forretningsidé er at pensjonskassen skal være det beste 
alternativet for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen for de ansatte i Buskerud fylkeskommune 
og foretak nært tilknyttet fylkeskommunens virksomhet.

BFKPs formål er å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Målet er å sikre finansieringen av 
pensjonsutbetalingene på en slik måte at arbeidsgivers tilskudd til pensjonsordningen på lang sikt blir lavest mulig. 
Dette søkes oppnådd gjennom god kapitalforvaltning og effektiv drift. I tillegg legger styret vekt på god service 
til medlemmene, særlig gjennom generell informasjon og ved individuelle henvendelser.

BFKP ble etablert 1. juni 1953. Pensjonskassen har drevet sin virksomhet i lokaler i Bragernes Torg 4, 
Drammen til og med 31.12.2019.

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner slås sammen til Viken fylkeskommune fra 01.01.2020. 
I den forbindelse har Fellesnemda for Viken fylkeskommune vedtatt 22.03.2019 å opprette en egen fylkeskommunal 
pensjonskasse for tidligere Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Videre har Fellesnemda bedt om at 
BFKP og Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) fusjoneres fra 01.01.2020.   
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ÅRSRESULTAT

BFKP oppnådde i 2019 et positivt resultat. Den 
verdijusterte avkastningen på investeringsporteføljen 
ble 9,1 % og bokført avkastning 2,2 prosent. Pensjons-
kassens totalresultat utgjorde 4,9 millioner kroner, mot 
12 tusen kroner i 2018. Pensjonskassens soliditet er 
sterk, og solvenskapitaldekningen var på 179 % uten 
overgangsordning (184 % med overgangsordning).

Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av 
BFKPs eiendeler og gjeld. Pensjonskassen har en god 
økonomisk og finansiell stilling før den fusjoneres med 
AFPK og inngår i Viken pensjonskasse fra 01.01.2020.  

FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN

Forsikringsvirksomheten er kjernevirksomheten til 
BFKP. En hovedmålsetning for BFKP er å levere rett 
pensjon til rett tid, og med god service.

Medlemskap
BFKP er pensjonsordning for Buskerud fylkeskom-
munes arbeidstakere. Andre foretak som har nær 
tilknytning til fylkeskommunen kan også ha pensjons-
ordning i BFKP. Dette omfatter blant annet stiftelser og 
foretak fylkeskommunen har eller har hatt eierandel i. 

Ved utgangen av 2019 hadde følgende foretak 
forsikringsavtale med BFKP:

1. Buskerud fylkeskommune, herunder 
 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF
2. Stiftelsen Buskerudmuséet
3. Drammens Museum
4. Vardar AS
5. Vardar Vannkraft AS
6. Vardar Varme AS
7. Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse
8. Ungt Entreprenørskap Buskerud

Etter Hovedtariffavtalen innen KS-området, 
(sentral generell særavtale, SGS 2020), skal alle 
som arbeider i fylkeskommunen og fylkeskommunale 
virksomheter med pensjonsordning i BFKP meldes inn 
i pensjonskassen, uansett stillingsstørrelse. Folkevalgte 
med en stillingsbrøk over 33 prosent, er også 
medlemmer av pensjonsordningen.

Unntatt fra medlemskap er ansatte som arbeider 
på pensjonistvilkår og ansatte som ved tiltredelsen 
hadde mindre enn 3 år igjen til oppnådd aldersgrense 
for stillingen. Offentlig godkjente sykepleiere og 
pedagogisk personell ved de videregående skoler er 
innlemmet i henholdsvis KLP og Statens Pensjonskasse 
og således ikke med i ordningen.

Pensjonsytelser
BFKPs pensjonsytelser følger av Hovedtariffavtalen 
innen KS-området (SGS 2020), og omfatter alderspensjon, 
uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. 

Medlemmer født før 1963 har en bruttoordning 
som gir en samlet ytelse på 66 % av sluttlønn opptil 
12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), ved 
full opptjeningstid på 30 år (før levealdersjustering). 
Alderspensjonen skal levealdersjusteres, slik at den 
enkeltes pensjon justeres for endringer i befolkningens 
levealder. Medlemmer født før 1959 omfattes av en 
garantibestemmelse som gjør at de får et garantitillegg 
dersom levealdersjustering gjør at samlet pensjon blir 
lavere enn 66 % av pensjonsgrunnlaget. Medlemmer 
som er født i 1959 til 1962 får en andel av garantitillegget.  

Pensjonene fra BFKP, med unntak av uførepensjon/ 
midlertidig uførepensjon, samordnes med andre 
offentlige pensjons- og trygdeytelser i henhold til 
samordningsloven med tilhørende forskrifter. 
Uførepensjon/midlertidig uførepensjon og barne-
pensjon er en nettoordning og samordnes således 
ikke med andre ytelser. Ved fratreden, uten rett til 
straks å begynne pensjon, gir 3 års medlemstid eller 
mer, rett til fremtidig pensjon.

Alderspensjon/AFP reguleres årlig i samsvar 
med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosentpoeng. 
Uførepensjon, etterlattepensjon og oppsatte pensjons-
rettigheter reguleres med lønnsvekst.

Avtalefestet pensjon AFP 62–64 år er en tariffavtalt 
arbeidsgiverpensjon som beregnes og utbetales 
av pensjonskassen, men som i sin helhet finansieres 
av arbeidsgiver. 

For medlemmer født i 1963 eller senere innføres 
det en ny modell for pensjonsopptjening. Alderspensjon 
tjenes opp fra og med 1. januar 2020 med en grunnsats 
på 5,7 % av pensjonsgrunnlaget, opp til 12 ganger 
folketrygdens grunnbeløp. En tilleggssats på 18,1 % 
av pensjonsgrunnlaget beregnes mellom 7,1 og 12 
ganger grunnbeløpet.  
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Alderspensjon kan tas ut fleksibelt fra og med 
måneden etter fylte 62 år, og fastsettes på grunnlag 
av påslagsbeholdningen på uttakstidspunktet. 
Beholdningen gjøres om til årlig pensjon ved å dividere 
med delingstallet på uttakstidspunktet for pensjonen.

Medlemmer med medlemstid før 2020 har rett til 
oppsatt alderspensjon fra bruttoordningen dersom 
samlet medlemstid er minst tre år.

Da ny offentlig tjenestepensjon gir ansatte større 
valgfrihet enn tidligere, vil dette innebære et økt behov 
for individuell rådgivning. 

BFKP er deltaker i Overføringsavtalen sammen med 
Statens Pensjonskasse og de øvrige pensjonsordningene 
i offentlig sektor. Avtalen sikrer at arbeidstakere som 
har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger, 
får pensjon fra siste ordning som om de hele tiden hadde 
vært medlem av én og samme ordning. Overførings-
avtalens sikringsordning sikrer pensjonsrettighetene 
opparbeidet hos en arbeidsgiver som opphører. Admin-
istrasjon av Overføringsavtalen og Sikringsordningen 
finansieres av arbeidsgiver ved egen avgift.

Utviklingen i pensjonsbestanden 

(hele 1000 kroner) 2019 2018 Endring

Aktive medlemmer 
(inkl. AFP) 

   1 201 1 174  + 27

Oppsatte rettigheter    3 158 3 098 + 60

Pensjonister    1 857 1 791 + 66 

Alderspensjonister  1 392 1 310 + 82

Uførepensjonister 260 258 + 2

Ektefellepensjonister 153 157 - 4

Barnepensjonister 
(inkl. barnetillegg) 

52 66 - 14

Sum medlemmer 6 216 6 063 + 153
 
Premieforhold
Premiesatsen i 2019 var 17,4 % av pensjonsgrunnlaget, 
inkludert arbeidstakers andel på 2 %. Tilsvarende 
premiesats gjelder også for folkevalgte. 

Kostnadene knyttet til økningen i lønns- og G-
regulering (hhv. 2,5 % og 3,2 %) for 2019 utgjorde 
51,4 millioner kroner. 

Totale innbetalinger til premiefondet var 109 millioner 
kroner. Premieinntekter utgjorde 130 millioner kroner. 

Pensjonsforpliktelser 
Årets pliktige avsetning til ordinær premiereserve 
bestemmes av veksten i pensjonsrettighetene som 
medlemmene har opparbeidet seg (forpliktelser for 
BFKP). Pensjonsforpliktelsene blir påvirket av en rekke 
forhold. Antall medlemmer i de ulike kategoriene og 
gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag/lønnsnivå er viktigst, 
men også sammensetningen av medlemsbestanden 
(alders-, kjønns- og yrkesfordeling, og uførerisiko) 
innvirker i sterk grad. 

Premiereserven til dekning av pensjonskassens 
forpliktelser utgjør 1 563 millioner kroner. Gjennom-
snittlig grunnlagsrente er 2,43 prosent. 

KAPITALFORVALTNING 

Pensjonskassen forvaltet ved utgangen av året 
2,14 milliarder kroner.

Formålet med kapitalforvaltningen er å sørge for 
at pensjonskassens eiendeler investeres slik at det 
oppnås best mulig avkastning innenfor forsvarlige 
risikorammer og det til enhver tid gjeldende regelverk. 
Kapitalforvaltningen har som mål at pensjonskassen 
har en forsvarlig egenkapital og bufferkapital, samt 
tilstrekkelig likviditet i investeringene for å sikre 
avtalte pensjoner til avtalt tid.

Styret har utarbeidet retningslinjer og strategi 
for kapitalforvaltningen, som blir revidert minst én 
gang i året. Denne fastsetter hovedsakelig strategi for 
plassering av pensjonskassens finansielle midler, risiko-
rammer og krav til løpende oppfølging. Retningslinjene 
og strategien innebærer at kapitalen plasseres ut fra et 
langsiktig perspektiv og skal sikre at pensjonskassen 
oppnår en god avkastning med en risiko som er tilpasset 
styrets risikovilje og pensjonskassens risikobærende 
evne.

For 2019 er det kun foretatt mindre justeringer av 
investeringsstrategien som følge av den forestående 
fusjonen med AFPK fra 01.01.2020. 

Styret har valgt en forvaltningsstrategi med forholdsvis 
moderat risiko. Med risiko menes i denne sammenheng 
sannsynligheten for tap i våre aktivas verdi i forhold 
til tilgjengelig bufferkapital. For å sikre en høyest 
mulig avkastning i forhold til det valgte risikonivå, har 
pensjonskassen bygget opp en forvaltningsportefølje 
som består av aksjer, eiendom, obligasjoner og 
bankinnskudd. 
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Pensjonskassen har implementert interne retningslinjer 
for å håndtere finansiell risiko.

De ulike aktiva er i varierende grad utsatt for finansiell 
risiko. Aksjerisiko, eiendomsrisiko, kredittrisiko, rente-
risiko, valutarisiko og likviditetsrisiko er hovedformene 
for finansiell risiko disse plasseringene er utsatt for. 

Aktivafordeling
Pensjonskassens midler deles inn i selskaps- og 
kollektivportefølje, som forvaltes samlet. 

Aktivafordeling pr. 31.12.

Markeds-
verdier %

2019 

Markeds-
verdier % 

2018

Norske aksjer  8,7  8,0

Globale aksjer 19,4 16,9

Norske obligasjoner 38,0 42,2

Eiendom  9,2  7,7

Utenlandske obligasjoner             22,5 23,8

Bankinnskudd  2,2  1,4

Sum 100,0   100,0

All kapitalforvaltning er utkontraktert til profesjonelle 
og anerkjente forvaltere etter mandater som er 
godkjent av styret. 

Alle investeringer i aksjer og obligasjoner måles mot 
brede og anerkjente indekser. 

Markedsutvikling
Figuren under viser utviklingen i de finansielle 
markedene i 2019:

Global økonomi
Den geopolitiske uroen som preget 2019 avtok 
noe utover i fjerde kvartal og bidro til sterk avslutning 
av 2019. Handelskonflikten mellom USA og Kina 
avtok utover fjerde kvartal, og det ble rapportert 
fremgang i forhandlingene. Markedene vurderer ved 
inngangen til 2020 en eskalering av handelskrigen som 
mindre sannsynlig, men konsekvensutfallet er stort. 
Situasjonen i Storbritannia med Brexit skapte også mye 
markedsstøy. Det britiske parlamentet har vedtatt en 
utmeldingsavtale og vil startet prosessen for å trekke 
seg ut av EU i slutten av januar 2020. 

Den amerikanske sentralbanken kuttet renten tre 
ganger i 2019, siste gang i oktober. FED indikerte 
da at styringsrenten sannsynligvis vil ligge på dette 
nivået en stund fremover. I Norge foretok Norges Bank 
ingen endring i styringsrenten gjennom fjerde kvartal. 
Tidligere i året hevet Norges Bank styringsrenten ved 
tre anledninger. Prisveksten er nær inflasjonsmålet, 
og kapasitetsutnyttingen er noe over et normalt nivå. 
Det ble signalisert uendret rente fremover. 

Til tross for geopolitisk uro gjennom året er vekst 
i samlet bruttonasjonalprodukt globalt fortsatt positiv 
på 3,4 % ved utgangen av 2019. Norge hadde en vekst 
i BNP på 2,4 % ved utgangen av 2019.

Norsk økonomi
Utviklingen i norsk økonomi fortsetter å være god, blant 
annet som følge av lav ledighet og en relativt svak norsk 
krone. Aktiviteten i den norske økonomien er fortsatt 
relativt høy, noe som også kommer til uttrykk gjennom 
gode tall rapportert fra Norsk innkjøpssjefsindeks (PMI). 

Aksjer Globale
Aksjer Norge
Obligasjoner HY Globale
Obligasjoner IG Globale
Obligasjoner Stat Norge
USDNOK
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Aksjemarkedene
Det var en sterk kursoppgang på de globale børsene 
i 2019, og flere børser nådde nye topp-noteringer. 
Globale aksjer steg med 26,9 %. Informasjonsteknologi 
var den sterkeste bransjen, men en kursoppgang på 
neste 50 %. Energi var den svakeste, der kursøkningen 
var 7,7 %.

Det er flere årsaker til den sterke utviklingen 
i aksjemarkedet. I motsetning til 2018, da rentene steg 
og fikk negativ utvikling på aksjekursene, falt rentene 
sett under ett i 2019 og var en av de årsakene som bidro 
sterkest til den positive utviklingen. Som vanlig ble 
vekstanslagene revidert noe ned gjennom fjoråret, men 
ikke nok til å senke utviklingen i aksjekursene. 

Rentemarkedene
Selv om rentene stort sett falt gjennom 2019, 
avsluttet året med noe økte renter, både i Norge og 
internasjonalt.  Økt tro på handelsavtale mellom USA 
og Kina, mindre frykt for Brexit og forventninger 
til bedre vekst bidro til renteoppgangen. 

I Norge har vi hatt en liten nedgang i renten for 1-års 
statsobligasjoner, men økning for lengre renter. 

Avkastning

Verdijustert avkastning  9,1 %

Bokført avkastning  2,2 %

Aktivafordeling pr. 31.12.

Avkast-
ning %

2019

Avkast-
ning %

2018

Eiendom  7,1 5,9

Norske aksjer 20,0 -2,2

Globale aksjer 27,1 -7,6

Norske anleggsobligasjoner 1) 0,0 0,9

Norske obligasjoner 3,1 1,2

Utenlandske obligasjoner 4,3 0,1

Bankinnskudd 1,8 0,9

Sum              9,1 - 0,5

1) Norske anleggsobligasjoner ble avviklet i 2018.

RISIKOSTYRING OG SOLIDITET

Kontroll og styring av risiko er en forutsetning for 
god verdiskapning og trygghet for pensjonsmidlene. 
Å identifisere, vurdere og styre risikoene knyttet til 
både forsikrings- og kapitalforvaltningen, er derfor 
en svært viktig del av BFKPs virksomhet.

Det stilles strenge formelle krav til hvordan 
kapitalen kan investeres, og hvordan pensjonskassen 
utøver sin forvaltning. Pensjonskassens finansielle risiko 
styres blant annet gjennom oppfølging og rapportering 
av etablerte overordnede mål knyttet til solvenskapital-
dekning og solvensmargindekning. Finanstilsynet 
følger opp pensjonskassen hvert halvår blant annet 
ved oppfølgning av solvenskapitaldekning.

BFKPs solvenskapitaldekning og solvensmargin-
dekning var meget god ved utgangen av året. Buskerud 
fylkeskommune tilførte ikke egenkapital i 2019. Ansvarlig 
lån til Buskerud fylkeskommune, 6,9 millioner kroner, 
ble etter godkjennelse fra Finanstilsynet innfridd i 2019. 
Som følge av negativt renteresultat i 2019 ble egenka-
pitalen redusert med 6,1 millioner kroner. Selv om det 
negative renteresultatet reduserte opptjent egenkapital, 
økte annen opptjent egenkapital med 4,5 millioner 
kroner fra 2018, til 92,6 millioner kroner i 2019.

I henhold til stresstesten for fjerde kvartal 2019 var 
BFKPs ansvarlige kapital 566 millioner kroner, mens 
samlet solvenskapitalkrav var 307 millioner kroner. 
Markedsrenten som benyttes ved beregning av virkelig 
verdi av forpliktelsene er 2,53 %. BFKPs solvenskapital-
dekning var 184 % med overgangsordning og 179 % 
uten overgangsdekning, hvilket er å anse som en god 
kapitaldekning, sett hen til pensjonskassens målsetting 
om å ha en solvenskapitaldekning på over 140 prosent. 
Solvensmargindekning var 283 % pr. 31.12.19.

Styret har fastsatt risikomål- og rammer for å 
bidra til å sikre at risikoene knyttet til både forsikrings- 
og kapitalforvaltningen holdes innenfor en akseptabel 
balanse mellom utvikling, avkastning og risiko. Styret 
har i tillegg etablert rammer for sin målsatte risiko 
innenfor risikotypene markedsrisiko, forsikringsrisiko, 
motpartsrisiko og operasjonell risiko. Markedsrisikoen 
er den dominerende faktor i BFKP, og er knyttet til at 
selskapets og kundenes midler er plassert i finansielle 
instrumenter og eiendom. BFKP blir dermed eksponert 
mot markedsrisiko som følge av endring i rentemarkedet, 
aksjemarkedet, eiendomsmarkedet og endring 
av kredittmarginer.
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Dynamittpressen i pressehuset (E hus) ved Gullaug Sprængstoffabriker Lier i 1937. 
Foto: Erling Ramm Østgaard / Norsk Teknisk Museum.
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Likviditetsrisikoen tar utgangspunkt i pensjonskassens 
evne til å betale pensjonsforpliktelser som forfaller på 
kort sikt. Ved utgangen av 2019 hadde pensjonskassen 
47,2 millioner kroner i bankinnskudd. Dette tilsvarer 
ca. 8 måneders pensjonsutbetalinger, hvilket tilsvarer 
lav likviditetsrisiko. Med unntak av investeringer 
i eiendomsfond, er pensjonskassens eiendeler plassert 
i verdipapirer som i normale markeder raskt kan 
omgjøres til kontanter.

Risikorapportering
Styrets utarbeidede mål og retningslinjer for 
kapitalforvaltningen forutsetter at midlene skal 
forvaltes etter kriteriene sikkerhet, risikospredning, 
likviditet og avkastning. Kapitalforvaltningen skal særlig 
ivareta sikkerheten over tid, som følge av pensjons-
kassens langsiktige forpliktelser. Det er gitt rammer 
for hvilke typer verdipapirer det kan investeres i. 
Det er også gitt bestemmelser for hvor mye som kan 
plasseres i de enkelte aktivaklassene og i en enkelt 
institusjon eller foretak. 

Styret får kvartalsvis rapportering om avkastningen 
av kapitalen og oversikt over vesentlige endringer 
i porteføljene. Avkastningen som oppnås blir løpende 
målt i forhold til relevante referanseindekser. 
Soliditetsanalyser utarbeides kvartalsvis.

Styret har etablert avtale med Mercer AS om kvartalsvis 
leveranse av uavhengig overvåking og rapportering av 
kapitalforvaltningen i pensjonskassen. 

ORGANISASJON, ADMINISTRASJON 
OG DRIFT

Konsesjon og selskapsvedtekter 
BFKP er gitt konsesjon til å drive kollektiv 
pensjonsforsikring i henhold til finansforetaksloven 
§ 2-16. Pensjonskassens selskapsvedtekter er 
godkjent av Finanstilsynet.

Selskapsvedtekter for BFKP ble vedtatt av styret 
30.03.2009 og godkjent av Finanstilsynet 24.09.2009. 
Vedtektene er sist endret 20.03.2018. Finanstilsynet 
godkjente endringer 16.04.2018.

Forsikringsavtale/-vilkår
Forholdet mellom BFKP og forsikringstakerne 
(Buskerud fylkeskommune og øvrige foretak) er basert 
på forsikringsavtaler som regulerer ytelser og vilkår. 
Forsikringsvilkårene regulerer pensjonsrettigheter 
og finansiering av pensjonsforpliktelsene. 

Administrasjon og drift
Pensjonskassen er en egen juridisk enhet med eget 
styre. Styret er pensjonskassens øverste organ.

I 2019 hadde styret følgende sammensetning:

TORE E. HANSEN (LEDER)   
Oppnevnt av fylkestinget

INGUNN DALAKER ØDERUD (NESTLEDER)   
Oppnevnt av fylkestinget

TROND JOHANSEN    
Oppnevnt av fylkestinget
 
LAILA KLEM TVETEN       
Oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene  

METTE FLATEN         
Oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene  

Som følge av fusjon mellom BFKP og AFPK 
opphører BFKP som et eget rettssubjekt fra 01.01.2020. 
Styret i Viken pensjonskasse avlegger årsregnskapet 
for 2019. Styret i Viken pensjonskasse har følgende 
sammensetning:

JONE ENGH (LEDER)      
Oppnevnt av fylkestinget

MORTEN VOLLSET (NESTLEDER)           
Oppnevnt av fylkestinget

HANS GUNNAR MELGAARD   
Oppnevnt av fylkestinget
 
SVERRE MYRLI       
Oppnevnt av fylkestinget  

IREN GANGSTAD         
Oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene  

Styret har avholdt 7 møter i 2019, samt 1 styreseminar. 

Pensjonskassens revisor, Ernst & Young AS, og ansvars-
havende aktuar, Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS, 
har deltatt samtidig i 1 møte.

Ved utløpet av 2019 hadde pensjonskassen 4 fast 
ansatte medarbeidere. Som følge av kjøp/salg av 
tjenester fra/til Drammen kommunale Pensjonskasse 
utgjorde bruk av personalressurser 4,3 årsverk. 

Fordelingen mellom kjønn i styret er 3 kvinner 
og 2 menn.

I administrasjonen er samtlige kvinner blant de 
fast ansatte. Pensjonskassen tilstreber likebehandling 
mellom kjønnene.

Å R S R A P P O RT  2 0 1 9
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Oslo, 20. mars 2020
Styret for Viken Pensjonskasse

Iren Gangstad
Styremedlem

Bjarne Refsnes
Administrerende direktør

Hans Gunnar Melgaard
Styremedlem

Morten Vollset
Nestleder

Jone Engh
Styreleder

Sverre Myrli
Styremedlem

Det har ikke inntruffet noen yrkesskader ved kontoret. 
Sykefraværet har vært på 2,6 % i 2019. Styret anser at 
arbeidsmiljøet er godt.  

BFKPs virksomhet er ikke av en slik karakter at den 
forurenser det ytre miljø.

                                                                                                                                                      
SAMFUNNSANSVAR 

BFKPs samfunnsansvar er i første rekke å levere 
offentlig tjenestepensjon på en kostnadseffektiv
måte. 

I forvaltningen av BFKPs midler har styret valgt som 
et minimum å følge de krav som til enhver tid er pålagt 
Statens pensjonsfond utland (SPU), herunder også FN 
Global Compact. Styret har løpende fokus på klima-
vennlige og bærekraftige investeringer. Pensjonskassen 
har en regelmessig vurdering og oppfølging av BFKPs 
kapitalforvalteres kriterier på dette området, og disse 
følger utviklingen i de generelle normene til klima 
over tid.

Styret har vedtatt etiske retningslinjer som skal 
gjelde for BFKPs ansatte, styremedlemmer og andre 
som handler på vegne av pensjonskassen. De etiske 
retningslinjene for BFKP stiller krav om å opptre 
i samsvar med allmenne etiske normer og gjeldende 
lovverk. Formålet med BFKPs etiske retningslinjer 
og regler er å øke tilgjengeligheten til, og derved 
også bevisstheten om, de etiske normer og regler som 
ligger til grunn for pensjonskassens virksomhet. 

BFKP er en pensjonsleverandør som forvalter 
offentlig tjenestepensjon. Det er et samfunnsansvar 
å sikre at våre medlemmer har trygghet i fremtidige 
pensjonsutbetalinger. 

FREMTIDSUTSIKTER 

Fellesnemnda for nye Viken fylkeskommune 
vedtok 22.03.19 at det skal etableres egen pensjons-
kasse for de ansatte i Viken fylkeskommune, når 
Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommuner slår seg 
sammen fra 2020.  Dette innebærer en fusjon mellom 
Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse og Akershus 
fylkeskommunale pensjonskasse, og en overføring av 
Østfolds medlemmer fra KLP. Den nye pensjonskassen 
vil ha ca. 25 000 medlemmer og en forvaltningskapital 
på ca. 7,8 milliarder kroner. 

Etter balansedagen 31. desember 2019 har 
framveksten av viruset COVID19 bidratt til markant 
uro i så vel nasjonale som internasjonale finansmarkeder, 
og i samfunnet for øvrig. Hovedindeksene ved Oslo 
Børs og de viktigste internasjonale børser er i skriv-
ende stund ned ca. 30 % siden balansedagen. Nedgang 
i generell aktivitet for å motvirke virusets spredning 
påvirker 
arbeidsliv og handel negativt og bidrar til stor usik-
kerhet om den fremtidige utviklingen i markedene. 
Utviklingen følges nøye av den fusjonerte pensjonskas-
sen, Viken Pensjonskasse. Soliditet er fortsatt god og 
innenfor strategisk målsetting. Solvenskapitaldekningen 
pr. 19. mars 2020 er 159% (med overgangsregler). 

BFKP opphører som et eget rettssubjekt fra 01.01.2020. 

Å R S R A P P O RT  2 0 1 9
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Numedalsbanen, ved Rødberg stasjon. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv.
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TEKNISK REGNSKAP

(hele 1000 kroner) Note 31.12.2019 31.12.2018

1. Premieinntekter

1.1 Forfalte premier, brutto 2 130 067 110 909

1.2 Avgitte gjenforsikringspremier -77 -78

Sum premieinntekter for egen regning 129 990 110 831

2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen

2.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 31 786 23 799

2.4 Verdiendringer på investeringer 138 984 -40 752

2.5 Realisert gevinst og tap på investeringer -658 6 973

Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 170 112 -9 980

4. Andre forsikringsrelaterte inntekter 429 611

5. Pensjoner

5.1 Utbetalte pensjoner

5.1.1 Brutto 3 -65 925 -64 459

Sum pensjoner -65 925 -64 459

6. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 
- kontraktsfastsatte forpliktelser

6.1 Endring i premiereserve mv.

6.1.1 Endring i premiereserve mv., brutto 14,15 -79 602 -57 968

6.2 Endring i tilleggsavsetninger 8,14,15 -4 4 574

6.3 Endring i kursreguleringsfond 14,15 -138 984 40 752

6.4 Endring i premiefond, innskuddsfond og fond 
for regulering av pensjoner mv.

6.4.1 Endring i premiefond 14,15 -623 -293

Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 
- kontraktsfastsatte forpliktelser

-219 212 -12 935

8. Midler tilordnet forsikringskontraktene 
– kontraktsfastsatte forpliktelser

8.2 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene 8,15 -6 944 -10 331

8.3 Annen tilordning av overskudd 0 -2 004

Sum midler tilordnet forsikringskontraktene 
– kontraktsfastsatte forpliktelser

-6 944 -12 335

9. Forsikringsrelaterte driftskostnader

9.1 Forvaltningskostnader -1 315 -1 972

9.2 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader -7 647 -6 359

Sum forsikringsrelaterte driftskostnader 4,7 -8 962 -8 331

11. Resultat av teknisk regnskap 8 -512 3 402

Å R S R A P P O RT  2 0 1 9
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(hele 1000 kroner) Note 31.12.2019 31.12.2018

12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen

12.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 2 815 2 343

12.4 Verdiendringer på investeringer 4 068 -4 011

12.5 Realisert gevinst og tap på investeringer -59 686

Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 6 824 -982

14. Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet 
til selskapsporteføljen

14.1 Forvaltningskostnader -116 -317

14.2 Andre kostnader -93 -76

Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet 
til selskapsporteføljen

-209 -393

15. Resultat av ikke-teknisk regnskap 8 6 615 -1 376

16. Resultat før skattekostnad 8 6 103 2 027

17. Skattekostnader 5 -545 -1 426

18. Resultat for andre inntekter og kostnader 5 558 600

19. Andre inntekter og kostnader 

19.1 Andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert 
til resultatet

19.1.2 Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte 
pensjonsordninger

6 -725 -785

19.1.5 Skatt på andre inntekter og kostnader som ikke blir 
omklassifisert til resultatet

5 181 196

Sum andre resultatkomponenter -544 -588

20. Totalresultat 5 014 12

Avkastning til risikoutjevningsfond -478 0

Overført til risikoutjevningsfond 0 443

Overført til annen opptjent egenkapital -4 536 -455

Sum overføringer -5 014 -12

IKKE TEKNISK REGNSKAP

Å R S R A P P O RT  2 0 1 9
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EIENDELER

EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN (hele 1000 kroner) Note 31.12.2019 31.12.2018

2. Investeringer

2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi

2.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 12,14 61 074 54 998

2.4.2 Rentebærende verdipapirer 10,14 98 679 110 113

2.4.3 Utlån og fordringer 11 484 3 612

Sum investeringer 160 237 168 722

3. Fordringer

3.1 Fordringer knyttet til premieinntekter 0 363

3.2 Andre fordringer 1 274 329

Sum fordringer 1 274 692

4. Andre eiendeler

4.2 Kasse, bank 4 037 2 113

Sum andre eiendeler 4 037 2 113

5. Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke 
mottatte inntekter

5.2 Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente 
ikke mottatte inntekter

0 120

Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente 
ikke mottatte inntekter

0 120

Sum eiendeler i selskapsporteføljen 165 548 171 647

EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE

6. Investeringer i kollektivporteføljen

6.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 12,14 737 716 578 094

6.4.2 Rentebærende verdipapirer 10,14 1 191 955 1 157 419

6.4.3 Utlån og fordringer 11 48 993 37 963

Sum investeringer i kollektivporteføljen 1 978 664 1 773 475

Sum eiendeler i kundeporteføljene 1 978 664 1 773 475

SUM EIENDELER 2 144 212 1 945 122

Å R S R A P P O RT  2 0 1 9
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EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER (hele 1000 kroner) 31.12.2019 31.12.2018

10. Innskutt egenkapital 67 977 67 977

11. Opptjent egenkapital

11.1 Risikoutjevningsfond 22 215 21 737

11.2 Annen opptjent egenkapital - opptjent egenkapital 92 647 88 111

Sum opptjent egenkapital 114 862 109 848

12. Ansvarlig lånekapital

12.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital 0 6 957

Sum ansvarlig lånekapital mv. 0 6 957

13. Forsikringsforpliktelser i livsforsikring 
- kontraktsfastsatte forpliktelser

13.1 Premiereserve mv. 15 1 563 066 1 483 464

13.2 Tilleggsavsetninger 15 57 038 57 034

13.3 Kursreguleringsfond 15 319 099 180 115

13.4 Premiefond, innskuddsfond og fond for 
regulering av pensjoner

2,8,15 17 246 31 125

Sum forsikringsforpliktelser 
– kontraktsfastsatte forpliktelser

1 956 449 1 751 739

15. Avsetninger for forpliktelser

15.1 Pensjonsforpliktelser o.l. 6 905 1 344

15.2 Forpliktelser ved skatt

15.2.1 Forpliktelser ved periodeskatt 5 978 1 626

15.2.2 Forpliktelser ved utsatt skatt 5 2 952 3 146

15.3 Andre avsetninger for forpliktelser 89 0

Sum avsetninger for forpliktelser 4 924 6 117

16. Forpliktelser

16.3 Andre forpliktelser 0 2 320

Sum forpliktelser 0 2 320

17. Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter

17.2 Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter 0 166

Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter 0 166

SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 2 144 212 1 945 122

Å R S R A P P O RT  2 0 1 9



21

Brubygging, Hokksundbrua, Øvre Eiker, 19.09.1956. Arbeidere på bru. Foto: Dagbladet / Norsk Folkemuseum.
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Oslo, 20. mars 2020
Styret for Viken Pensjonskasse

Iren Gangstad
Styremedlem

Bjarne Refsnes
Administrerende direktør

Hans Gunnar Melgaard
Styremedlem

Morten Vollset
Nestleder

Jone Engh
Styreleder

Sverre Myrli
Styremedlem
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                                                                                                                                                        Opptjent egenkapital               

(hele 1000 kroner)

Annen 
innskutt 

egenkapital

Risiko-
utjevnings-

fond

Opptjent 
egen-

kapital

Sum 
opptjent 

egenkapital

Sum 
egen-

kapital

Egenkapital pr. 31.12.2017 67 977 21 294 88 542 109 836 177 813

Resultat for andre inntekter og kostnader 600 600 600

Andre inntekter og kostnader -588 -588 -588

Totalresultat 12 12 12

Endring i risikoutjevningsfond 443 -443 0 0

Årets urealiserte verdier i selskaps-
porteføljen

0 0 0

Sum disponeringer 443 -431 12 12

Endring i innskutt egenkapital 0

Egenkapital pr. 31.12.2018 67 977 21 737 88 111 109 848 177 824

Resultat for andre inntekter og kostnader 5 558 5 558 5 558

Andre inntekter og kostnader -544 -544 -544

Totalresultat 5 014 5 014 5 014

Endring i risikoutjevningsfond 478 -478 0 0

Sum disponeringer 478 4 536 5 014 5 014

Endring i innskutt egenkapital 0 0

Egenkapital pr. 31.12.2019 67 977 22 215 92 647 114 862 182 838

OPPSTILLING AV ENDRINGER I EGENKAPITAL

Å R S R A P P O RT  2 0 1 9
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                                                                                                                                                                                                                         KONSERN

(hele 1000 kroner) 31.12.2019 31.12.2018

Innbetalte premier 108 544 117 868

Utbetale pensjoner -82 335 -81 052

Innbetalinger refusjoner 16 411 16 593

Utbetalinger til leverandører, ansatte mv. -10 396 -6 479

Utbetaling av Inntekts- og formuesskatter -1 210 -79

Netto kontantstrøm av oprasjonelle aktiviteter 31 013 46 851

Netto inn-/utbetalinger utlån og finansielle investeringer -54 094 -56 701

Innbetaling av renter og utbytte 41 385 26 753

Utbetaling av renter og forvaltningshonorar -1 432 -2 365

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -14 141 -32 313

Innbetaling av kjernekapital 0 0

Innbetaling av ansvarlig lånekapital -7 045 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -7 045 0

Netto kontantstrøm i perioden 9 826 14 538

Likviditetsbeholdning pr. 01.01 43 688 29 150

Likviditetsbeholdning pr. 31.12 53 514 43 688

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Å R S R A P P O RT  2 0 1 9



Buskerud gård. Spredning av naturlig gjødsel på jordet. Buskerud hovedgård (også kalt Buskerud gård) 
er en gammel storgård og godseiendom i Modum kommune, som har gitt navn til Buskerud fylke. 
Gården er nå skole. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv.



NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

Utlån og fordringer
Finansielle eiendeler med faste eller bestembare 
kontantstrømmer, som ikke er notert i et aktivt marked, 
er klassifisert som utlån og fordringer. Unntaket er 
instrumenter som pensjonskassen har utpekt som til 
virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet. 
 
Andre forpliktelser
Finansielle forpliktelser, som ikke faller inn i kategorien 
holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som 
til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet, 
er klassifisert som andre forpliktelser.
 
Prinsipper for regnskapsføring
Gevinst eller tap som følge av endringer i virkelig verdi 
på finansielle investeringer klassifisert som tilgjengelig 
for salg, blir regnskapsført som andre resultatkompo-
nenter inntil investeringen avhendes. 
 
Ved avhendelse blir akkumulert gevinst eller 
tap på det finansielle instrumentet, som tidligere 
er regnskapsført mot egenkapitalen reversert. 
Gevinst og tap blir resultatført. 
 
Endringer i virkelig verdi på finansielle instrumenter 
klassifisert som holdt for handelsformål, eller som er 
utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot 
resultatet, resultatføres og presenteres under netto 
inntekter fra investeringer.
 

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER
 
Regnskapet for 2019 er avlagt i henhold 
til Lov om årsregnskap (regnskapsloven) og 
Forskrift av 20. desember 2011 om årsregnskap 
m.m. for pensjonsforetak. 
 
Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter innenfor virkeområdet 
til IAS 39 klassifiseres i følgende kategorier: 
Virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, 
holde til forfall, utlån og fordringer, tilgjengelig for 
salg og andre forpliktelser. 
 
Finansielle instrumenter til virkelig verdi med 
verdiendringer over resultatet
Finansielle instrumenter som primært holdes 
med formål om å selge eller kjøpe tilbake på kort sikt, 
finansielle instrumenter som inngår i en portefølje av 
identifiserte instrumenter som er styrt sammen og hvor 
det beviselig er spor av kortsiktig gevinstrealisering, 
eller derivater som ikke er utpekt som sikringsinstru-
menter, er klassifisert som holdt for handelsformål. 
Disse instrumentene inngår i kategorien finansielle 
instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med 
verdiendringer over resultatet, sammen med finansielle 
instrumenter som kvalifiserer for, og er utpekt som, 
instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med 
verdiendringer over resultatet.
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Finansielle derivater som ikke er regnskapsført 
som sikringsinstrumenter vurderes til virkelig verdi. 
Endringer i virkelig verdi resultatføres løpende.
 
Nedskrivning av finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig 
for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner 
på at eiendelen har falt i verdi. 
 
Valuta
Poster i valuta omregnes til norske kroner med 
balansedagens valutakurs. Valutaterminer er 
regnskapsført til virkelig verdi (se over). 
 
Forsikringsmessige avsetninger
 
Premiereserve
Premiereserven utgjør den forsikringstekniske 
kontantverdien av pensjonsrettigheter som er 
opptjent på beregningstidspunktet. Denne beregnes 
av pensjonskassens aktuar. Pensjonskassen er 
forsikringsteknisk fullfinansiert. Dette innebærer 
at premiereserven gir full dekning for verdien av 
de påløpte pensjonsforpliktelser. 
 
BFKP anvender en dynamisk dødelighetstariff, 
K2013, og er fullfinansiert i tråd med denne. 
 
Administrasjonsreserven skal i prinsippet gi 
dekning for fremtidige administrasjonskostnader 
som vil påløpe dersom pensjonskassen blir satt under 
avvikling og ikke lenger kan finansiere administrasjons-
kostnadene gjennom kundenes løpende premiebetaling. 
Det er ikke adgang til å redusere den balanseførte 
administrasjonsreserven på annen måte enn ved å dekke 
årets administrasjonskostnader knyttet til løpende 
pensjonsutbetalinger. 
 
Erstatningsavsetningen skal dekke pensjonskassens 
forventede erstatningsutbetalinger for forsikringstil-
feller som ved regnskapsårets utgang ikke er oppgjort 
av, eller meldt til, pensjonskassen. Erstatningsavset-
ningen skal bare tilsvare midler som ville ha kommet til 
utbetaling i regnskapsåret, dersom erstatningstilfellet 
var ferdigbehandlet.
 
Tilleggsavsetninger
Tilleggsavsetninger er fordelt til kundene med 
betinget virkning, og kan anvendes til dekning av 
eventuelt avkastningsunderskudd sett i forhold til 
garantert rente. Eventuell negativ avkastning kan 
ikke dekkes av tilleggsavsetninger. 
 

Premiefond
Premiefondet inneholder forskuddsbetalte premier 
og eventuelle overskuddsmidler som fordeles til den 
enkelte kundes premiefond. Kundene har krav på 2,0 % 
avkastning. Premiefondsmidler kan benyttes til 
dekning av fremtidige premier.
 
Risikoutjevningsfond
Risikoutjevningsfondet har som formål å absorbere 
svingninger i resultatet av forsikringsvirksomheten 
over tid. 
 
Risikoutjevningsfondet kan bare benyttes til å 
styrke avsetningen til premiereserve vedrørende 
risiko knyttet til person. 
 
Pensjonsforpliktelser egne ansatte
Pensjonskassens ansatte omfattes av pensjons-
kassens kollektive pensjonsordning på lik linje med 
andre medlemmer. Pensjonsordningen er ytelses-
basert i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. 
Den tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. 
 
Ytelsesbaserte pensjonsordninger regnskapsføres 
i henhold til IAS 19. Brutto pensjonsforpliktelse 
vurderes til nåverdien av fremtidige pensjonsytelser, 
som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. 
Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi på 
balansedagen.
 
Når forpliktelsens nåverdi og virkelig verdi av 
pensjonsmidlene beregnes på balansetidspunktet, kan 
det oppstå gevinster og tap som resultat av endringer 
i forsikringsmessige forutsetninger og faktiske effekter. 
Forsikringsmessige gevinster og tap innregnes løpende 
i totalresultatet under andre resultatkomponenter. 
 
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som 
skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt 
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.
 
Skatt
Pensjonskasser skattlegges etter samme regelverk 
som gjensidige livsforsikringsselskaper. 
 
Skattekostnad består av betalbar inntektsskatt, 
betalbar formuesskatt.
 
Pensjonskassen ilegges 0,15 % formuesskatt av 
ligningsmessig nettoformue. Utsatt skatt og utsatt 
skattefordel føres opp til nominell verdi i balansen.
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Fritaksmetoden er for pensjonskassen kun gjeldende 
for investeringer i selskapsporteføljen. Den andel 
av realisert gevinst eller tap som tilordnes ikke-teknisk 
regnskap på investeringer innenfor fritaksmetoden, 
behandles som permanent forskjell og er ikke skatte-
pliktig. Det beregnes ikke utsatt skatt eller utsatt 
skattefordel på urealiserte gevinster eller tap på den 
andel som tilordnes selskapsporteføljen.
 
Transaksjoner med nærstående parter
Ved utgangen av 2019 hadde følgende foretak 
forsikringsavtale med BFKP:
 
• Buskerud fylkeskommune
• Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF
• Stiftelsen Buskerudmuséet
• Drammens Museum
• Vardar AS
• Vardar Vannkraft AS
• Vardar Varme AS
• Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse
• Ungt Entreprenørskap Buskerud
 
Pensjonskassen har kun transaksjoner med nærstående 
parter som kan knyttes opp til foretak som pensjons-
kassen har forsikringskontrakter med. Dette gjelder 
primært premieinntekter og utestående fordringer.
 
Inndeling av forvaltningskapitalen
Pensjonskassens forvaltningskapital er delt inn 
i en kollektivportefølje (kundeportefølje) og en 
selskapsportefølje. Kundeporteføljen består av eiendeler 
som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger, 
som skal dekke de kontraktsfastsatte forpliktelser. 
Selskaps-porteføljen består av eiendeler som motsvarer 
selskapets ansvarlige kapital og eventuell annen gjeld 
enn forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har valgt 
en felles kapitalforvaltning av selskaps- og kollektiv-
porteføljen.

Fusjon
Fellesnemnda for nye Viken fylkeskommune vedtok 
22.03.19 at det skal etableres egen pensjonskasse for de 
ansatte i Viken fylkeskommune, når Buskerud, Akershus 
og Østfold fylkeskommuner slår seg sammen 01.01.20.  
Dette innebærer en fusjon mellom Buskerud fylkeskom-
munale pensjonskasse og Akershus fylkeskommunale 
pensjonskasse, og en overføring av Østfolds medlemmer 
fra KLP.

Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig og 
skattemessig kontinuitet.
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NOTE 2 FORFALTE PREMIER, BRUTTO    
    
Pensjonskassens styre fastsetter årlig premiesatsen i pensjonsordningen     
etter anbefaling fra ansvarshavende aktuar.    
    

(hele 1000 kroner) 31.12.2019 31.12.2018

Arbeidsgiverpremie 14,3 % 1) 79 673 69 725

Arbeidsgiverpremie trukket fra premiefond

Reguleringspremie:

Innbetalt reguleringspremie 18 692 37 332

Belastet reguleringspremie fra premiefond 32 681 12 120

Medlemspremie 2,0 % 2) 10 256 9 704

Premie for ikke forsikringsbare hendelser 3) -11 235 -17 972

Sum inntektsførte premier 31.12. 130 067 110 909
    
1)  Arbeidsgiver betaler 14,3 % premie av bruttolønn.    
2)  Ansatte trekkes 2,0 % premie av bruttolønn .   
3)  For mye (fortegn -, tilbakeført)/for lite (fortegn +) innbetalt premie vedrørende ikke forsikringsbare tilfeller.   

    

Utvikling i premiefond 31.12.2019 31.12.2018

Premiefond IB 31 125 12 645

Innbetalt i løpet av året 1) 108 621 116 761

Inntektsførte premier -130 067 -110 909

Renter 623 293

Risikoresultat overføres til premiefond 6 944 10 331

Annen tilordning av overskudd 0 2 004

Sum premiefond 31.12. 17 246 31 125
    
1)   Alle premieinnbetalinger balanseføres.    

    

Inntektsførte premier 31.12.2019 31.12.2018

Ordinær premie 89 929 56 916

Reguleringspremie 51 374 49 452

Premie for ikke forsikringsbare hendelser -11 235 4 541

Sum premiefond 31.12. 130 067 110 909
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NOTE 3 UTBETALTE PENSJONER MV.    
    

(hele 1000 kroner) 31.12.2019 31.12.2018

Direkte utbetalte pensjoner

Alderspensjon 52 070 49 813

Uførepensjon 4 185 4 051

Etterlattepensjon 5 240 5 374

Barnepensjon 40 50

Midlertidig uføre 901 1 296

Utbetalte pensjoner overføringsavtalen 11 773 11 388

AFP 65 år 8 127 9 080

Sum direkte utbetalte pensjoner 82 335 81 052

Refusjon fra NAV 

Refusjon forhøyet pensjonsgrunnlag -23 -30

Sum mottatte refusjonspensjoner -16 387 -16 563

Sum mottatte refusjoner -16 411 -16 593

Sum utbetalte pensjoner mv. 65 925 64 459

NOTE 4 YTELSER OG LÅN TIL 
LEDENDE ANSATTE M.M.   
   

(hele 1000 kroner) Honorar

Direktør Wenche Øverås 1) 656

Styrehonorar:

Tore E. Hansen 132

Ingunn D. Øderud 83

Trond Johansen 66

Laila Klem Tveten 66

Mette Flaten 66

Sum 413
   
1)  Ytelse til direktør tilsvarende 50 % stilling. Lønn utbetales 
 fra Drammen Kommunale Pensjonskasse og faktureres videre til 
 Buskerud Kommunale Pensjonskasse.   
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Hjemmebrentbeslag. Politimann Pedersen med sin betjent på raid blant arbeiderne som jobbet med 
Noreutbyggingen 1927. Foto: Ivar Aasen / Buskerud Fylkesfotoarkiv.
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NOTE 5 SKATTEKOSTNAD    

(hele 1000 kroner) 31.12.2019 31.12.2018

Beregning av grunnlag for inntektsskatt:

Resultat før skattekostnad 6 103 2 027

Andre inntekter og kostnader -725 -785

Permanente forskjeller:

Gevinst/tap ved salg av aksjefondsandeler -100 0

Forskjell i resultat deltakerlignet selskap 34 0

Endring urealiserte poster innenfor fritaksmetoden -2 637 3 534

Andre permanente forskjeller 30 3

Sum permanente forskjeller -2 673 3 537

Endring i midlertidige forskjeller:

Endring urealiserte poster utenfor fritaksmetoden -1 431 222 218

Endring gevinst-/tapskonto 2 645 -13 225

Endring pensjonsforpliktelser egne ansatte -439 512

Risikoutjevningsfond 0 0

Sum endring midlertidige forskjeller 775 209 505

Anvendt fremførbart underskudd 0 -208 007

Årets skattegrunnlag 3 479 6 277

Betalbar inntektsskatt 870 1 569

Spesifikasjon av forskjeller mellom 

skattemessige og regnskapsmessige verdier:

Urealiserte poster utenfor fritaksmetoden 2 134 703

Pensjonsforpliktelser egne ansatte -905 -1 344

Gevinst/tapskonto 10 580 13 225

Risikoutjevningsfond 21 294 21 294

Framførbart underskudd 0 0

Sum midlertidige forskjeller 33 103 33 878

Riskoutjevningsfond -21 294 -21 294

Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) 11 809 12 584

Utsatt skatt 2 952 3 146

Årets skattekostnad består av

Skatt på resultat før skattekostnad 1 526 507

Skatteeffekt av permanente forskjeller -669 884

Sum inntektsskatt (endring utsatt skatt) 857 1 391

Beregnet formuesskatt 108 57

Endring skatt tidligere år -421 -22

Sum skattekostnad 545 1 426

Skatt på andre inntekter og kostnader 181 196
    
Risikoutjevningsfondet pr 31.12.17 utgjorde 21 294. Fondet vil være skattepliktig     
ved avvikling av pensjonskassen, og det avsettes ikke utsatt skatt på denne skatteposisjonen.
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NOTE 6 PENSJONSKOSTNADER BUSKERUD   
    

(hele 1000 kroner) 31.12.2019 31.12.2018

Forutsetninger

Diskonteringsrente 1,80 % 2,60 %

Forventet lønnsøkning 2,25 % 2,75 %

Forventet økning G 2,00 % 2,50 %

Forventet pensjonsregulering 1,25 % 1,75 %

Antatt langsiktig avkastning 1,80 % 2,60 %

Dødelighetstabell K2013 K2013

Brutto pensjonsforpliktelse

Brutto pensjonsforpliktelse 01.01 6 893 6 296

Rentekostnad 179 151

Årets pensjonsopptjening 190 173

Pensjonsutbetalinger -186 -137

+ (Redusert)/Økt forpliktelse ved pensjonsplanendring i løpet av året -351 0

Årets estimatavvik 1 236 410

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 7 960 6 893

Pensjonsmidler

Virkelig verdi pensjonsmidler 01.01 5 764 5 597

Forventet avkastning 150 134

Innbetalinger 454 418

Pensjonsutbetalinger -186 -137

Årets estimatavvik 627 -249

Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 6 808 5 764

Netto pensjonsforpliktelse

Netto pensjonsforpliktelse 760 1 129

Periodisert AGA 145 216

Netto pensjonsforpliktelse inkl. AGA 905 1 344

Årets kostnad - i resultat før andre resultatkomponenter 31.12.2019 31.12.2018

Årets pensjonsopptjening 190 173

Rentekostnad av pensjonsforpliktelser 179 151

Forventet avkastning av pensjonsmidler -150 -134

+ (Redusert)/Økt forpliktelse ved pensjonsplanendring i løpet av året -743 0

Netto pensjonskostnad -524 190

Periodisert AGA på netto pensjonsforpliktelse -100 36

Netto pensjonskostnad inkl. AGA -624 226

Aktuarielle gevinster/(tap) i totalresultat

I brutto pensjonsforpliktelse inkl. AGA -1 352 -536

Pensjonsmidler 627 -249

Sum aktuarielle gevinster/(tap) -725 -785
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NOTE 7 ADM. KOSTNADER    
    

(hele 1000 kroner) 31.12.2019 31.12.2018

Kostnader vedrørende lokaler 1) 739 708

Lønn og andre personalkostnader 4 084 4 278

Andre administrasjonskostnader 3 032 2 480

Revisjonskostnader 367 300

Honorar til aktuar 412 413

Honorar til finansiell rådgiver 444 469

Sum 9 079 8 648
        

Herav:

Forsikringsrelaterte kostnader, teknisk regnskap 7 647 6 359

Forvaltningskostnader, teknisk regnskap 1 315 1 972

Forvaltningskostnader, ikke teknisk regnskap 116 317
    
1)  Leieavtalen for BFKP's kontorlokaler er sagt opp fra 01.01.2020.     
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NOTE 8 RESULTATANALYSE     
       

(hele 1000 kroner) 31.12.2019 31.12.2018

Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 31 557 31 383

Garanterte renter premiereserve -36 613 -35 221

Garanterte renter premiefond -623 -293

Renteresultat (a) -5 678 -4 132

Frigjort adm. reserve 2 637 2 578

Løpende administrasjonstillegg 8 515 7 924

Forvaltningskostnader -1 315 -1 972

Forsikringsrelaterte adminstrasjonskostnader -7 647 -6 359

Administrasjonsresultat (b) 2 190 2 171

 

Premie til avkastningsgaranti (c) 2 980 2 792

Risikoresultat (d) 6 944 10 331

Resultat av teknisk regnskap før disponering 6 436 11 163

(e)=(a)+(b)+(c)+(d)  

 

Renteresultat overført til premiereserve 0            0   

Renteresultat oveført fra tilleggsavsetninger -4 4 574

Renteresultat som overføres til premiefond 0            0   

Risikoresultat som overføres til premiefond -6 944 -10 331

Tilbakeføring til premiefond (korreksjon fra 2017) 0 -2 004

Teknisk resultat -512 3 402

 

Resultat av ikke teknisk regnskap 6 615 -1 376

 

Resultat før skattekostnad 6 103 2 026

Skattekostnad -545 -1 426

Resultat før andre resultatkomponenter 5 558 600

 

Andre resultatkomponenter -544 -588

 

Totalresultat 5 014 12
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Drammen jernbanestasjon, Drammen, 1950-tallet. Mann som laster gods inn i godsvogn. 
Foto: Dagbladet / Norsk Folkemuseum.
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NOTE 9 KAPITALAVKASTNING 
    

2019 2018 2017 2016 2015

Verdijustert avkastning ekskl. verdiutvikling HTF 9,10 % -0,53 % 7,50 % 5,40 % 2,40 %

Verdijustert avkastning inkl. verdiutvikling HTF 9,10 % -0,53 % 7,50 % 5,40 % 2,30 %

Bokført avkastning 2,21 % 2,10 % 3,60 % 2,10 % 4,70 %

NOTE 10 RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER OG 
RENTERELATERTE DERIVATER      
          

(hele 1000 kroner)  Kostpris verdi 1) Markedsverdi 1) Kollektiv Selskap

Norske Obligasjonsfond 1) 180 853 186 534 172 272 14 262

Utenlandske obligasjonsfond 1) 265 502 296 467 273 800 22 667

Norske obligasjoner 2) 781 679 787 363 727 163 60 200

Utenlandske obligasjoner 2)  20 000 20 270 18 721 1 550

Sum obligasjoner 1 248 034 1 290 635 1 191 955 98 679
     
1)  Mercer (Norge) AS (www.mercer.no).     
2)  Diskresjonær forvaltning, DNB Asset Management AS (www.dnb.no) og Storebrand Asset Management AS (www.storebrand.no).  

        
Andel børsnoterte obligasjoner og sertifikater er 100 %. Obligasjonene inngår i aktiv forvaltning og er 
klassifisert som «holdt for handelsformål». Utenlandske plasseringer er valutasikret.    
 
Pensjonskassens forvaltere anvender renterelaterte derivater for å styre markedsrisikoen knyttet til 
obligasjonsporteføljen. Bruk av derivater skal ikke øke den totale eksponeringen i de underliggende aktiva. 
Hensikten er å spare transaksjonskostnader og/eller effektuere transaksjonene mer effektivt.   
  
Slike instrumenter øker ikke den underliggende eksponering (gearing) i de underliggende aktiva, og samtlige 
derivater ved årsslutt ligger innenfor eksisterende rammeverk og forvaltningsinstrukser gitt av styret.   
            

Verdijustert avkastning Rentedurasjon

Norske renter 3,1 % 1,59 år

Utenlandske renter 4,3 % 1,79 år

NOTE 11 UTLÅN OG FORDRINGER  
  

(hele 1000 kroner) 31.12.2019 31.12.2018

Bankinnskudd 6 333 41 574

Utgående balanse 31.12.                                            6 333 41 574

Herav bankinnskudd:

Kollektiv 5 849 37 963

Selskap 484 3 612

Utgående balanse 31.12.                                            6 333 41 575
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NOTE 12 AKSJER OG ANDELER
    

(hele 1000 kroner) Kostpris Markedsverdi Kollektiv Selskap

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 1) 55 587 83 957 77 538 6 419

Alfred Berg Gambak C 2) 58 749 102 714 94 860 7 853

Storebrand Eiendomsfond Norge KS 3) 108 441 133 499 123 292 10 207

Union Core real Estate Fund AS 4) 600 629 581 48

Union Core real Estate Fund IS 4) 59 400 62 253 57 494 4 760

Baillie Gifford (BG WW Global Alpha Select B) 5) 74 970 215 734 199 239 16 495

Nordea Stabile Aksjer Global 6) 138 114 200 004 184 712 15 292

Sum aksjer og andeler 495 860 798 789 737 716 61 074
    
1)  Danske Capital AS (www.danskecapital.com).    
2)  Alfred Berg Kapitalforvaltning AS (www.alfredberg.com).    
3)  Storebrand Eiendom AS (www.storebrand.com).    
4)  Nordea Investment Management AB (www.nordea.com).    
5)  Baillie Gifford (www.bailliegifford.com).    
6)  Nordea Investment Management AB (www.nordea.com).    

    
Forvaltningsstrategien på aksjeinvesteringen følger en moderat risikoprofil. Andelen av børsnoterte selskaper 
er 100 %. Investeringen er frivillig kategorisert til virkelig verdi over resultatregnskapet.    
 

Verdijustert avkastning

Norske aksjer 20,00 %

Utenlandske aksjer 27,10 %

Totalt aksjer 24,80 %

Storebrand Eiendomsfond Norge KS 6,80 %

Union Core Real Estate Fund 7,50 %

Totalt eiendom 7,10 %
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NOTE 13 HIERARKI     
     
Pensjonskassen klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et hierarki som 
reflekterer signifikansen av den inputen som brukes i utarbeidelsen av målingene. 
Virkelig verdi hierarkiet har følgende nivåer: 
    
Nivå 1:  Input er noterte priser (ujusterte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser.   
Nivå 2:  Input er annet enn noterte priser inkludert i nivå 1, som er observerbare for eiendelen eller forpliktelsen,  
 enten direkte (dvs. som priser) eller indirekte (dvs. utledet fra priser).     
Nivå 3:  Input for eiendelen eller forpliktelsen, som ikke er basert på observerbare markedsdata 
 (ikke-observerbar input).     
     
Nivå 2     
Aksjer og andeler i nivå 2 består av aksjefond som verdsettes på grunnlag av markedsinformasjon som 
kan være direkte eller indirekte observerbart basert på underliggende noterte papirer.    
 
Nivå 3     
Aksjer og andeler i nivå 3 består av investering i eiendomsfond med underliggende eiendomsinvesteringer. 
Verdivurderingen av eiendomsfond gjøres på bakgrunn av opplysninger mottatt fra fondsforvalter. 
Fondsforvalter beregner en Net Asset Value (NAV) som legges til grunn for verdifastsettelse.   
  

Finansielle eiendeler innregnet til virkelig verdi 
(hele 1000 kroner) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Aksjer og andeler 798 789 602 408 196 381

Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 1 290 635 1 290 635

Utlån og fordringer 6 333 6 333

Sum 2 095 757 6 333 1 893 043 196 381

NOTE 14 KURSREGULERINGSFOND
     

(hele 1000 kroner)
Anskaffelses-

verdi
Virkelig 

verdi
Urealisert 

gevinst
Urealisert 

tap
Netto 

gevinst/tap

Aksjer og andeler

Norske 282 777 383 052 100 275 0 100 275

Globale 213 083 415 738 202 654 0 202 654

Sum 495 860 798 789 302 929 0 302 929

Obligasjoner      

Norske 962 532 967 624 5 092 0 5 092

Globale 285 502 316 737 31 235 0 31 235

Sum 1 248 034 1 284 361 36 327 0 36 327

Totalsum 1 743 894 2 083 150 339 256 0 339 256

Fond for urealiserte gevinster 20 157

Kursreguleringsfond 319 099
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NOTE 15 ENDRINGER I FORSIKRINGSFORPLIKTELSER     
         

(hele 1000 kroner)
Premie-
reserve

Tilleggs-
avsetninger

Kursreg. 
fond

Premie-
fond

1 Forsikringsforpliktelser 1.1. 1 483 464 57 034 180 115 31 125

2 Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser

2.1 Netto resultatførte avsetninger 79 602 4 138 984 623

2.2 Overskudd på avkastningsresultatet 0

2.3 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene 6 944

Sum resultatførte endinger 
i forsikringsforpliktelser

79 602 4 138 984 7 566

3. Ikke resultatførte endringer 
i forsikringsforpliktelser

3.1 Overføringer mellom fond

3.2 Overføringer til/fra pensjonskassen -21 446

Sum ikke resultatførte endinger 
i forsikringsforpliktelser

0 0 0 -21 446

4. Forsikringsforpliktelser 31.12. 1 563 066 57 038 319 099 17 246
     

Bevegelsen i premiereserven er som vist i nedenstående oppstilling:
    

(hele 1000 kroner)
Til dekning av påløpt 
pensjonsforpliktelse

Administrasjons-
reserve

Erstatnings- 
reserve Til sammen

Pr. 31.12.18 1 430 304 40 907 12 253 1 483 464

Endring 2019 77 595 1 805 203 79 602

Pr. 31.12.19 1 507 899 42 712 12 456 1 563 066
     

Endringene i administrasjonsreserven (hele 1000 kroner)

Administrasjonsreserve IB 40 907

Frigjorte reserver -2 637

Avsatt 3 432

Garanterte renter 1 010

Administrasjonsreserve UB 42 712
     

Forutsetning Endringer Effekt på netto premiereserve (hele 1000 kroner)

Dødelighet -10 % 37 235

Uførhet 15 % 3 767
     
Tabellen over viser effekten på premiereserven ved en reduksjon i dødelighet på 10 %, og ved en økning 
i uførehyppighet på 15 %. Beregnet med en gjennomsnittlig grunnlagsrente på 2,43 %.
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NOTE 16 FINANSIELL RISIKO

Styret har valgt en forvaltningsstrategi med forholdsvis moderat risiko. Med risiko menes i denne 
sammenheng sannsynligheten for tap i våre aktivas verdi i forhold til tilgjengelig bufferkapital. For å sikre en 
høyest mulig avkastning i forhold til valgte risikonivå, har pensjonskassen bygget opp en forvaltningsportefølje 
som består av obligasjoner, aksjer, eiendom og bankinnskudd.
 
De ulike aktiva er i varierende grad utsatt for finansiell risiko. Aksjerisiko, eiendomsrisiko, kredittrisiko, renterisiko, 
valutarisiko og likviditetsrisiko er hovedformene for finansiell risiko disse plasseringene er utsatt for. 
 
Aksje- og eiendomsrisiko
Risiko for tap på aksjer eller eiendom som følge av endringer i markedspriser på finansielle 
instrumenter. Pensjonskassen har fastsatt allokeringsrammer for å begrense denne type risiko.
 
Kredittrisiko
Med kredittrisiko menes risiko for at utsteder av et verdipapir eller en lånekunde misligholder 
sine forpliktelser. 
 
For å holde kredittrisikoen innenfor akseptable rammer, har styret fastsatt krav til kredittverdighet
til investeringer som inngår i de finansielle porteføljer, og forhåndsgodkjent forvalternes kredittvurderingssystem. 
Det har ikke vært kredittap på verdipapirer i BFKP. Forskrift om pensjonsforetak setter en maksimal begrensning 
mot enkeltutsteder på 4 % av forvaltningskapitalen.
 
Renterisiko
Renterisiko er risiko for verditap på rentebærende instrumenter, som obligasjoner og 
pengemarkedsplasseringer, på grunn av endringer i det generelle rentenivået. 
 
Pensjonskassen har fastsatt rammer for durasjon for å styre renterisikoen i porteføljen. Pensjonskassens 
forvaltere anvender renterelaterte derivater for å styre markedsrisikoen knyttet til obligasjonsporteføljen. 
Hensikten er å effektuere strategien på en mest mulig effektiv måte uten å øke risikoeksponeringen. 
 
Valutarisiko
Valutarisiko er verdiendringer som følge av svingninger i valutakursene. BFKP valutasikrer alle sine 
utenlandske plasseringer. 
 
Likviditetsrisiko
Pensjonskassen skal til enhver tid holde en likviditetsreserve som tilsvarer tre måneders pensjonsutbetaling. 
Pensjonskassen kan på kort varsel omgjøre noe av sine investeringer til likviditet.
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Bygging av Nore I og Nore II kraftstasjoner. Gruppebilde i en høyspentmast med Nore I i bakgrunnen. 
Foto: Ivar Aasen / Buskerud Fylkesfotoarkiv.
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Solvenskapitaldekning, basert på bokførte verdier pr. 31.12.19 viser:
   

(hele 1000 kroner) 31.12.2019

Renterisiko  32,34 

Aksjerisiko  234,46 

Eiendomsrisiko  49,41 

Valutarisiko  0   

Kredittrisiko  77,36 

Konsentrasjonsrisiko  21,98 

Korrelasjonsgevinst - markedsrisiko  -78,90 

Forsikringsrisiko  49,86 

Motpartsrisiko  1,71 

Korrelasjon operasjonell risiko  -35,31 

Kapitalkrav for operasjonell risiko  8,60 

Justering for den tapsabsorberende evnen til utsatt skatt  -54,23 

Total risiko  307,28 

Ansvarlig kapital  566,11 

Samlet risiko  307,28 

Dekning  258,83 

Solvenskapitaldekning 184 %

NOTE 17 SOLVENSMARGIN    
    
Kravet til Solvensmarginkapital bestemmes av størrelsen og sammensetningen av    
pensjonskassens forpliktelser. Pr. 31.12.19 er kravet beregnet å utgjøre NOKT 64.      
    

(hele 1000 kroner) 31.12.2019 31.12.2018

Solvensmarginkapital 180 093 186 341

Solvensmarginkrav 63 652 61 038

Solvensmargindekning 283 % 305 %

Solvensmarginkapitalens sammensetning 2019 2018

Sum innskutt egenkapital 67 977 67 977

Sum opptjent egenkapital (ekskl. risikoutjevningsfond) 72 490 72 022

Sum evigvarende ansvarlig lånekapital 0 6 957

50 % av tilleggsavsetninger 28 519 28 517

50 % av risikoutjevningsfond 11 107 10 868

Solvensmarginkapital 180 093 186 341

Å R S R A P P O RT  2 0 1 9

NOTE 18 ETTERFØLGENDE HENDELSER

Etter balansedagen 31. desember 2019 har framveksten av viruset Covid 19 bidratt til markant uro i så vel nasjonale 
som internasjonale finansmarkeder, og i samfunnet for øvrig. Hovedindeksene ved Oslo Børs og de viktigste inter-
nasjonale børser er i skrivende stund ned ca. 30 % siden balansedagen. Nedgang i generell aktivitet for å motvirke 
virusets spredning påvirker arbeidsliv og handel negativt og bidrar til stor usikkerhet om den fremtidige utviklingen i 
markedene. Utviklingen følges nøye av den fusjonerte pensjonskassen, Viken Pensjonskasse. Soliditet er fortsatt god 
og innenfor strategisk målsetting. Solvenskapitaldekningen pr. 19. mars 2020 er 159% (med overgangsregler). 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Til styret i Viken Pensjonskasse 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  

Vi har revidert årsregnskapet for Buskerud Fylkeskommunale Pensjonskasse som består av balanse per 
31. desember 2019, resultatregnskap, oppstilling av endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper 
og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
pensjonskassens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 
i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
pensjonskassen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov 
og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i pensjonskassens årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og administrerende direktører i Viken Pensjonskasse (ledelsen) er 
ansvarlig for øvrig informasjon. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig 
informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til pensjonskassens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle pensjonskassen eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
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Uavhengig revisors beretning – Buskerud Fylkeskommunale Pensjonskasse 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som 
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som 
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av pensjonskassens interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende 
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om pensjonskassens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at pensjonskassens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et 
rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og 
i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av pensjonskassens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 

Oslo, 24. mars 2020 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 
ERNST & YOUNG AS 

Knut Aker 
statsautorisert revisor 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Til styret i Viken Pensjonskasse 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  

Vi har revidert årsregnskapet for Buskerud Fylkeskommunale Pensjonskasse som består av balanse per 
31. desember 2019, resultatregnskap, oppstilling av endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper 
og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
pensjonskassens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 
i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
pensjonskassen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov 
og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i pensjonskassens årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og administrerende direktører i Viken Pensjonskasse (ledelsen) er 
ansvarlig for øvrig informasjon. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig 
informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til pensjonskassens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle pensjonskassen eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
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A member firm of Ernst & Young Global Limited 

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som 
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som 
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av pensjonskassens interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende 
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om pensjonskassens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at pensjonskassens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et 
rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og 
i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av pensjonskassens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 

Oslo, 24. mars 2020 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 
ERNST & YOUNG AS 

Knut Aker 
statsautorisert revisor 
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AKTUARFIRMAET LILLEVOLD & PARTNERS AS 
 

 
 

Aktuarberetning 2019 
 
Til styret i Buskerud fylkeskommunale 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 i 
pensjonskassen pr. 31.12.2019.   

Etter vår vurdering er de forsikringstekniske avsetninger i balansen pr. 31.12.2019 og til-
ordning av resultat fastsatt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  

Det forsikringstekniske oppgjør pr. 31.12.2019 er basert på data mottatt fra pensjonskassen.  

I premiereserve (inkl. erstatningsavsetning) er det til sammen avsatt tkr. 1.563.066. Admini-
strasjonsreserven utgjør 2,8 % av netto premiereserve. Den gjennomsnittlige beregnings-
renten er 2,43 %.  

I pensjonskassen benyttes beregningsgrunnlaget K2013 for dødelighet og et tilpasset 
grunnlag for uførhet.  

Teknisk resultat for 2019 før disponering utgjør tkr. 6.436 og fordeles slik (alle beløp i hele 
tusen kroner): 

Resultatelement 
(tusen kr) 

Resultat tilordnet 
Premiereserve Premiefond Tilleggs- 

avsetning 
Risikoutjevnings- 
fond 

Opptjent 
egenkapital 

Administrasjons-
resultat 2.190 - - - - 2.190 

Renteresultat -5.678 - - - 478 - 6.156 
Risikoresultat 6.944 - 6.944 - - - 
Rentegarantipremie 2.980 - - - - 2.980 

SUM 6.436 - 6.944 - 478 -986 
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For Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS 

                                                            
Pål Lillevold                                                                                Hans Gunnar Vøien 
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AKTUARFIRMAET LILLEVOLD & PARTNERS AS 
 

 
 

Aktuarberetning 2019 
 
Til styret i Buskerud fylkeskommunale 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 i 
pensjonskassen pr. 31.12.2019.   

Etter vår vurdering er de forsikringstekniske avsetninger i balansen pr. 31.12.2019 og til-
ordning av resultat fastsatt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  

Det forsikringstekniske oppgjør pr. 31.12.2019 er basert på data mottatt fra pensjonskassen.  

I premiereserve (inkl. erstatningsavsetning) er det til sammen avsatt tkr. 1.563.066. Admini-
strasjonsreserven utgjør 2,8 % av netto premiereserve. Den gjennomsnittlige beregnings-
renten er 2,43 %.  

I pensjonskassen benyttes beregningsgrunnlaget K2013 for dødelighet og et tilpasset 
grunnlag for uførhet.  

Teknisk resultat for 2019 før disponering utgjør tkr. 6.436 og fordeles slik (alle beløp i hele 
tusen kroner): 

Resultatelement 
(tusen kr) 

Resultat tilordnet 
Premiereserve Premiefond Tilleggs- 

avsetning 
Risikoutjevnings- 
fond 

Opptjent 
egenkapital 

Administrasjons-
resultat 2.190 - - - - 2.190 

Renteresultat -5.678 - - - 478 - 6.156 
Risikoresultat 6.944 - 6.944 - - - 
Rentegarantipremie 2.980 - - - - 2.980 

SUM 6.436 - 6.944 - 478 -986 

 

Oslo, 20. mars 2020 

For Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS 

                                                            
Pål Lillevold                                                                                Hans Gunnar Vøien 
Aktuar                                                                                         Aktuar 
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Arbeidere på mekanisk versted på Hønefoss Bruk. Foto: Knut Espe / Buskerud Fylkesfotoarkiv.
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