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Viken pensjonskasse er en videreføring av Akershus 
fylkeskommunale pensjonskasse fusjonert med Buskerud 
fylkeskommunale pensjonskasse 1. januar 2020. 
I forbindelse med etableringen av Viken fylkeskommune 
ble også medlemmer i tidligere Østfold fylkeskommune 
overført fra KLP til pensjonskassen. 

Pensjonskassen har ansvar for pensjonsordningene til 
Viken fylkeskommune og 26 tilknyttede virksomheter. 
Samlet har vi 25 000 medlemmer fordelt på 5 000 
aktive, 7 000 pensjonister og 13 000 med oppsatte 

rettigheter. Pensjonskassen har en forvaltningskapital 
på nær 9 milliarder kroner og er en av landets største 
offentlige pensjonskasser. 

Opprettelsen av Viken pensjonskasse har gitt betydelige 
stordriftsfordeler med sterkt reduserte kostnader i 
prosent av forvaltningskapitalen, samtidig som antall 
ansatte er økt fra seks til ni. Pensjonskassen har styrket 
kapasitet og kompetanse på pensjonsområdet i 
forbindelse med innføring av ny offentlig tjenestepensjon. 

Viken pensjonskasse vel etablert!
Bjarne Refsnes, administrerende direktør
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Det er opprettet en egen risikostyringsfunksjon for å 
forberede pensjonskassens virksomhet til EUs nye 
tjenestepensjonsdirektiv (IORP 2).

Viken pensjonskasse har i 2020 tatt initiativ til et bredt 
faglig samarbeid med andre kommunale pensjonskasser 
og deltar i ulike samarbeidsprosjekter på tvers av pen-
sjonskassene. Hittil har 12 kommunale pensjonskasser 
sluttet seg til samarbeidet.

Viken pensjonskasse er engasjert i utviklingsprosjektet 
Galleri Oslo hvor vi representerer egne og fylkeskom-
munens eierinteresser. Prosjektet drives sammen med 
to av Norges største eiendomsutviklere, Oslo Areal og 
Linstow. Nye Galleri Oslo, eller «Soulside» som det nye 
prosjektet heter, vil bli et av de viktigste byutviklings-
prosjektene i Oslo på mange tiår. Pensjonskassen bidrar 
til at bærekraft er en sentral del av prosjektet, både i 
utviklingsfasen og i det ferdige bybildet med blant annet 
fjerning av motorveibru og åpning av Akerselva. 

Koronasituasjonen
For oss i Viken pensjonskasse har det som for alle vært 
et spesielt år. Pensjonskassens lokaler har vært stengt for 
fysisk besøk fra midten av mars 2020. Samtidig har drif-
ten av pensjonskassen vært uforstyrret av pandemien. 

Viken pensjonskasse var godt rustet da koronapande-
mien stengte ned Norge i mars 2020. Alle ansatte er 
fullt operative fra hjemmekontor. Det meste av vår kon-
takt med medlemmer, fylket, virksomhetene og andre 
forbindelser har vært digital. Vi har også gjennomført 
digitalisering av medlemsarkiv og innført elektronisk 
søknadsprosess i tillegg til flere andre effektiviseringstiltak.

Koronapandemien førte til kraftig turbulens i finans-
markedene med store verdifall i mars og april 2020. 
Som en av Norges mest solide pensjonskasser kunne 
Viken pensjonskasse holde fast ved investerings-
strategien og dermed høste verdistigningen når finans-
markedene hentet seg inn og avsluttet året på rekord-
høye nivåer. Tross all turbulens endte 2020 opp med en 
verdijustert avkastning på solide 7,7 %. Til sammen-
ligning oppnådde KLP 4,2 %. Viken pensjonskasse har 
dermed i oppstartsåret 2020 oppnådd en meravkastning 
på over 300 millioner kroner.

Viken pensjonskasse – fokus på bærekraft
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. 
Pensjonskassen har aktive prosesser i gang for å opera-
sjonalisere disse målene med god forankring i pensjons-

krøderfjorden, krødsherad - Viken fylke  Foto: Stian Brunes
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kassens drift. Viken pensjonskasse  ønsker å bruke vår 
posisjon som en av Norges største investorer til å påvirke 
selskaper og forvaltningsmiljøer i en positiv retning. 
Vi har også tatt initiativ til samarbeid med de øvrige 
kommunale pensjonskassene for at vi i fellesskap kan 
bruke vår samlede størrelse til å påvirke. I sum utgjør de 
samarbeidende pensjonskassene en forvaltningskapital 
på over 70 milliarder kroner. 

Dagens tilnærming
Viken pensjonskassen har i dag nedskrevne etiske 
retningslinjer i kapitalforvaltningsstrategien. 
Det overordnede målet er å følge FNs Global Compacts 
ti prinsipper for et bærekraftige næringsliv, som om-
handler menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, 
miljøansvar og antikorrupsjon, som er prinsipper pen-
sjonskassen mener alle ansvarlige bedrifter bør følge. 

Ved utvelgelse av nye forvaltere blir deres tilnærming 
til ansvarlige investeringer tatt inn som en del av vurder-
ingskriteriet. Det samme gjelder når det fattes invest-
eringsbeslutninger hvor pensjonskassen er inne som 
direkte eier i selskaper. Vi følger opp investeringene og 
forvalterne og har definerte handlingsplaner dersom det 
identifiseres uakseptable investeringer. Vi retter særlig 
oppmerksomhet mot selskaper som produserer kontro-
versielle produkter i våpen-, tobakks- og alkoholindustrien, 
og begrenser eksponeringen mot slike selskaper. 

Utvikling og målsetninger
Viken pensjonskasse har en aktiv tilnærming til sitt 
arbeid med ansvarlige investeringer, og setter av tid 
og ressurser for å utvikle kompetansen på området. 
Vi mener det også er i medlemmenes interesse at det 
arbeides aktivt for å fremme et bærekraftig næringsliv, 
da pensjoner skal utbetales mange år frem i tid og da 
forhåpentligvis i en verden som har oppnådd nødven-
dige og ambisiøse klimamål.

Det er flere nye reguleringer som vil ha betydning for 
vårt videre arbeid med ansvarlige investeringer. Det 
reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP2) gir pensjons-
kassene mulighet til å ta hensyn til bærekraftrisiko ved 
forvaltningen, samtidig som det da også settes krav til at 
risikoen skal vurderes i pensjonskassens egenvurdering 
av risiko. 

I forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft settes 
det ytterligere krav til offentliggjøring, i tillegg til at det 
defineres en taksonomi for hva som kan defineres som 
bærekraftige investeringer. En sentral målsetning for 
Viken pensjonskasse er å være i forkant på bærekraft og 
å innfri alle regulatoriske krav med god margin. 

Parallelt med innføring av regulatoriske krav skjer det 
en stor utvikling på analysesiden. Der vi tidligere var avhengig 
av forvalternes egne vurderinger, kan vi nå benytte 

uavhengige rapporteringsløsninger som gjennomlyser 
porteføljen og gir analyser av bærekraftrisiko og ansvar-
lighet. Videre utvikling av analyseverktøyene vil gi oss en 
bedre mulighet til å overvåke porteføljen og følge opp 
uønsket utvikling.

Prioriteringer i 2021
Viken pensjonskasse har fått gjennomført en analyse av 
porteføljens bærekraft ved utgangen av 2020. 
I analysen er porteføljeselskapenes robusthet mot lang-
siktige finansielt relevante risikoer og muligheter innen 
bærekraft analysert. I tillegg er porteføljen kryssjekket 
mot Statens pensjonsfond utlands eksklusjonsliste, og 
selskapenes karbonutslipp er trukket frem og vurdert. 
Analysen gir pensjonskassen et underlag for videre 
arbeid innen ansvarlige investeringer.

Viken pensjonskasse har i februar 2021 arrangert en 
digital workshop om ansvarlige investeringer, hvor flere 
kommunale pensjonskasser deltok. Formålet var å bygge 
kompetanse og konkretisere planer for det videre arbeidet. 
Kompetanse er en viktig forutsetning for å lykkes med 
bærekraftige investeringer og bruke vår samlede 
innflytelse som investorer til å påvirke selskaper og 
forvaltningsorganisasjoner.

Et mål for Viken pensjonskasse i 2021 er å gjennomføre 
en fornyet vurdering av alle forvalterne i porteføljen med 
hensyn på ansvarlige investeringer, samt lage en han-
dlingsplan for hvordan produktsammensetningen skal 
være på noe lengre sikt. I denne vurderingen vil også 
andre forhold ha betydning, som urealiserte gevinster i 
de enkelte produkter som inngår som en del av pensjons-
kassens ansvarlige kapital. I tillegg til handlingsplanen 
ønsker vi å være en aktiv pådriver for at forvalterne 
og selskaper som pensjonskassen eier, har en positiv 
utvikling innenfor området.

Selv om det er heftet usikkerhet knyttet til når revidert 
tjenestepensjonsdirektiv og forslag til ny lov om opplys-
ninger om bærekraft vil tre i kraft i norsk rett, ønsker vi 
å bruke inneværende år til å tilpasse oss de nye ramme-
vilkårene. Vi vil prioritere å oppdatere kapitalforvaltnings-
strategien og andre policydokumenter slik at de er i tråd 
med nytt regelverk. I tillegg vil vi starte arbeidet med å 
vurdere risiko og muligheter innen bærekraft i egenvur-
dering av risiko. 

Veien videre
Viken pensjonskasse innser at arbeidet med å fremme 
ansvarlige investeringer er et langsiktig arbeid med kon-
tinuerlig forbedring over tid. Det skjer store endringer 
innenfor metode, regulatoriske forhold og verktøy, som 
setter nye krav til pensjonskassens arbeid, samtidig som 
det åpner opp for nye muligheter for oppfølging og ana-
lyse. Den overordnede målsetningen er likevel knyttet til 
ønsket om å ha en aktiv tilnærming til dette arbeidet.
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  Nøkkeltall (1 000 kr)

   2020 2019 2018 2017 2016 2015

      

Arbeidsgivertilskudd inkl. rentegarantipremie  476 063   204 557   171 411   139 463   142 145   140 194 

Medlemspremie                     44 156   18 228   17 574   16 836   16 920   16 552 

Bokført finansresultat                100 616   112 550   148 553   116 263   144 696   129 134 

Utbetalte pensjoner  262 534   109 424   105 075   104 438   90 779   92 924 

Driftskostnader  24 795   19 053   19 665   17 446   16 924   18 193 

Kjernekapital  616 109   393 332   393 740   366 537   342 435   252 205 

Sum egenkapital (inkl. RUF)  823 202   539 209   500 728  488 345  448 065   334 118 

Kursreguleringsfond  1 432 871   580 959   345 646   473 210   346 598   315 138 

Premiereserve og erstatningsavsetning  5 780 973   2 641 256   2 490 654   2 371 146   2 282 115   2 179 098 

Risikoutjevningsfond  83 029   59 474   58 080   55 436   53 329   51 767 

Tilleggsavsetninger  499 920   198 229   198 229   198 229   198 229   164 215 

Premiefond  175 311   115 801   136 266   102 538   96 267   106 046 

Forvaltningskapital  8 739 394   4 099 628   3 717 828  3 651 527 3 435 759  3 117 242 

      

Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,28 0,46 0,53 0,48 0,49 0,58

Verdijustert avkastning, % 7,7 10,3  0,3  7,6 6,1  3,3 

Soliditetskapital i % av forvaltningskapital  1) 32  32  28 32  29  26 

Solvenskapitaldekning uten overgangsregel, % 166 193 198      

      

Medlemmer (antall forsikrede):      

Premiebetalende medlemmer  5 148   2 261   2 131  2037 2110  2 025 

Oppsatte rettigheter  2)  3 314   2 108   2 185  2257 2394  2 455 

      

Pensjonister:      

Alderspensjon  4 879   2 593   2 389  2234 2026 1905

AFP  og tidligpensjon  349   196   187  191 138 104

Uførepensjon  1 039   584   565  546 475 512

Ektefellepensjon  466   229   229  225 228 232

Barnepensjon  14   3   4  4 6 7

Sum pensjonister  6 747   3 605   3 374   3 200   2 873   2 760 

      

Totalt medlemmer, fripoliser og pensjonister  15 209   7 974   7 690   7 494   7 377   7 240

1)  Soliditetskapital defineres som summen av egenkapital, kursreguleringsfond og tilleggsavsetninger.     

     

2)  Oppsatte rettigheter omfatter kun tidligere ansatte med medlemstid >3 år.      

      Pr. 31.12.20 er i tillegg 9 840 personer er registrert som fratrådte med medlemstid <3 år.   
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ForMål, organiSaSjon og leDelSe 
Viken pensjonskasse (VIPK) er en videreføring av 
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) som 
ble etablert 1. januar 1952 av fylkestinget i Akershus.

Pr. 1. januar 2020 ble fylkene Akershus, Buskerud og 
Østfold slått sammen til nytt fylke, Viken fylke.

I mars 2019 ble følgende vedtak fattet:

«Viken fylkeskommune etablerer en egen fylkeskom-
munal pensjonskasse for tidligere Akershus, Buskerud og 
Østfold fylkeskommune.»

AFPK fusjonerte pr. 1. januar 2020 med Buskerud 
fylkeskommunale pensjonskasse (BFKP) AFPK var over-
takende selskap. Medlemmer i tidligere Østfold fylke 
med tilhørende premiereserver ble overført fra KLP.

Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlem-
mene og deres etterlatte i henhold til pensjonskassens 
vedtekter. Pensjonskassens målsetting er å være en 
økonomisk konkurransedyktig pensjonsinnretning med 
faglig høyt nivå og god service til medlemmer, pensjo-
nister og arbeidsgivere. 

Alle funksjoner i pensjonskassen vedrørende finans-
forvaltning, økonomistyring og saksbehandling av 
pensjoner er adskilt fra fylkeskommunens og øvrige 
medlemsbedrifters virksomhet, og pensjonskassen 
dekker egne utgifter til drift og forvaltning.

VIPK vektlegger likestilling som et ledd i arbeidsmiljøet. 
Pr. 31. desember 2020 har VIPK åtte ansatte i full stilling 
(tre kvinner og fem menn) og én ansatt i deltidsstilling 
(rådgivende lege).

Det er i 2020 ikke registrert skader eller ulykker. 
Registrert sykefravær i 2020 var 49 dager, tilsvarende 
2,5 % (mot 6,3 % i 2019). Av dette var 2,2 % (5,8 %) 
langtidsfravær og 0,3 % (0,5 %) korttidsfravær.

Virksomheten forurenser i ubetydelig grad det ytre 
miljøet.

Pensjonskassens ansvarshavende aktuar er Eikos AS 
ved Finn Harald Opsjøn. Mercer AS er pensjonskassens 
investeringsrådgiver.

Partner Gry Kjersti Berget i revisjonsselskapet Deloitte AS 
er pensjonskassens revisor.

Pensjonskassen hører inn under Finanstilsynets tilsyns-
område, og Trygderetten er ankeorgan for vedtak som 
berører pensjon og samordning. Pensjonskassen har 
bankavtale med DNB. Depot vedrørende boliglån ivare-
tas av Lindorff AS. 

VIPK er medlem av interesseorganisasjonen for offentlige 
og private pensjonskasser, Pensjonskasseforeningen. 
Pensjonskassen er ved dette høringsinstans for alle en-
dringsforslag som berører rammevilkårene for offentlige 
tjenestepensjonsordninger.

Pensjonskassens virksomhet drives fra Oslo, og pensjons-
kassen holder til i egne lokaler i Galleri Oslo. 

Pensjonskassens midler holdes adskilt fra fylkeskom-
munens og øvrige medlemsvirksomheters midler, og 
pensjonskassen hefter ikke for fylkeskommunens og 
øvrige medlemsvirksomheters forpliktelser. Regnskapet 
føres etter regnskapsloven og forskrift om årsregnskap 
for pensjonsforetak av 20. desember 2011.

Pensjonskassen er en egen juridisk enhet og ledes av et 
styre med fem medlemmer. Fire styremedlemmer (derav 
ett medlem uten tilknytning til pensjonskassen eller 
pensjonskassens deltakere) og ett fast møtende vara-
medlem er oppnevnt av fylkestinget i Viken. Ett styre-
medlem med personlig vararepresentant er oppnevnt av 
arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige 
medlemmer i pensjonskassen. Styrets funksjonsperiode 
er fire år.

ForSiKringSVirKSoMHeTen
Medlemmer 
VIPK er pliktig pensjonsordning for arbeidstakere i Viken 
fylkeskommune og virksomheter med fylkeskommunal 
tilknytning eller fylkeskommunalt eierskap.
Fusjon med BFKP og tilflytting av medlemsmasse fra 
Østfold fylkeskommune er gjennomført i 2020. 

Følgende virksomheter har pr. 31. desember 2020 
pensjonsordning i VIPK:

•	 Akershus	Energi	AS
•	 Akershus	Energi	Vannkraft	AS
•	 Akershus	Energi	Varme	AS
•	 Viken	Kollektivterminaler	FKF
•	 Akershus	Reiselivsråd
•	 Barne-,	ungdoms-	og	familiedirektoratet
•	 Barnevern
•	 Bufetat
•	 Buskerudmuseet
•	 Drammens	museum
•	 Familievern
•	 Glomma	Kraftproduksjon	AS
•	 Halden	Kraftproduksjon	AS
•	 Nitja	senter	for	samtidskunst

Årsberetning
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•	 Skien	Kraftproduksjon	AS
•	 Stiftelsen	Ahus	Boligselskap
•	 Stiftelsen	Emma	Hjort	Boligselskap
•	 Stiftelsen	Blakstad	Sykehus	Boligselskap
•	 Statsbygg	Øst
•	 Ungt	Entreprenørskap	Viken
•	 Vardar	AS
•	 Vardar	Vannkraft	AS
•	 Vardar	Varme	AS
•	 Viken	fylkeskommune
•	 Viken	pensjonskasse

Pensjonskassen ivaretar vedtektsfestet pensjonsordning 
for fylkeskommunens politisk valgte representanter.

Pensjonsytelser
Pensjonsytelsene i Viken pensjonskasse følger av SGS 
2020, og omfatter alderspensjon, uførepensjon, 
ektefellepensjon og barnepensjon. Nedenfor gis det 
en kortfattet beskrivelse av ytelsene.

Alderspensjon for medlemmer født før 1963 utgjør 66 
prosent av pensjonsgrunnlaget ved full opptjeningstid på 
30 år (bruttoordning). Alderspensjonen skal levealder-
justeres, slik at den enkeltes pensjon justeres for en-
dringer i befolkningens levealder. Medlemmer født i 
1958 eller tidligere omfattes av en garantibestemmelse 
som gjør at de får et garantitillegg dersom levealders-
justering gjør at samlet alderspensjon blir lavere enn 66 
prosent av pensjonsgrunnlaget. Medlemmer som er født 
i 1959 til 1962, får en andel av garantitillegget. 
Alderspensjonen samordnes med tilsvarende ytelse i 
folketrygden. Pensjonen kan tas ut ved fylte 67 år eller 
ved stillingens aldergrense. 

For medlemmer født i 1963 eller senere er det innført 
en ny modell for pensjonsopptjening med virkning fra 

1.1.2020. Alderspensjon tjenes opp med en grunnsats 
på 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12 ganger 
folketrygdens grunnbeløp (G) og en tilleggssats på 18,1 
prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 7,1 og 12 G. 
Alderspensjonen kan tas ut fleksibelt fra og med måneden 
etter fylte 62 år og fastsettes på grunnlag av påslags-
beholdningen på uttakstidspunktet. Beholdningen gjøres 
om til årlig pensjon ved å dividere med delingstallet 
på uttakstidspunktet for pensjonen. Medlemmer født 
i 1963 eller senere med medlemstid før 2020 har rett 
til oppsatt alderspensjon fra bruttoordningen dersom 
samlet medlemstid er minst tre år.

Midlertidig uførepensjon og uførepensjon kan innvilges 
dersom inntektsevnen er nedsatt på grunn av sykdom 
eller skade. Ved beregning tas det hensyn til hvor 
stor del av inntektsevnen som er tapt (uføregraden) 
og medlemmets medlemstid. Har medlemmet tapt 
hele inntektsevnen, utgjør full pensjon summen av 25 
prosent av G (likevel ikke mer enn 6 % prosent av pen-
sjonsgrunnlaget), 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp 
til 6 G, og 69 % av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 
ganger G. Dersom inntektsevnen er nedsatt, men ikke i 
en slik grad at medlemmet har rett til arbeidsavklarings-
penger eller uføretrygd fra folketrygden, tillegges 66 
prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G. Er medlems-
tiden kortere enn 30 år, avkortes pensjonen forholds-
messig. Det skal medregnes medlemstid medlemmet 
ville ha fått om han eller hun var blitt stående i stillingen 
til aldersgrensen, men ikke ut over 67 år

Gjenlevende ektefelle etter et medlem kan ha rett til 
ektefellepensjon. Det samme gjelder gjenlevende
ektefelle etter tidligere medlem som mottok avtalefestet 
pensjon eller alderspensjon. Som hovedregel skal full 
årlig ektefellepensjon utgjøre 9 prosent av pensjons-
grunnlaget som det avdøde medlemmet hadde 

M e D l e M S B e S T a n DT I T T E L
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(nettopensjon). På grunn av overgangsregler utgjør 
ektefellepensjon i enkelte tilfeller 39,6 prosent av 
avdødes pensjonsgrunnlag (bruttopensjon). Dersom 
den avdødes medlemstid er mindre enn 30 år, ytes det 
redusert ektefellepensjon. Dersom den avdøde mottok 
avtalefestet pensjon eller alderspensjon, legges samlet 
faktisk medlemstid til grunn ved beregning av pen-
sjonen. Ellers skal den medlemstiden den avdøde ville 
ha fått ved å fortsette i stillingen fram til aldersgrensen 
legges til grunn, men ikke ut over 67 år. 

Full årlig barnepensjon utgjør 15 prosent av pensjons-
grunnlaget som det avdøde medlemmet hadde (netto-
pensjon). Er den avdødes pensjonsgivende medlemstid 
30 år eller mer, ytes det full barnepensjon. Dersom 
den avdødes medlemstid er mindre enn 30 år, ytes det 
redusert barnepensjon. Dersom den avdøde mottok 
avtalefestet pensjon eller alderspensjon, legges den 
faktiske medlemstiden den avdøde hadde til grunn ved 
beregning av pensjonen. Ellers skal den medlemstiden 
den avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen fram 
til aldersgrensen, legges til grunn.

Alderspensjon reguleres årlig i samsvar med lønnsvekst, 
fratrukket 0,75 prosentpoeng. Uførepensjon, ektefelle-
pensjon og barnepensjon reguleres i med lønnsvekst frem 
til fylte 67 år. Deretter reguleres pensjonsgrunnlaget i 
samsvar med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosentpoeng.
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 utfyllende oversikt over vilkår og beregning av de 
ulike ytelsen henvises det til SGS 2020.

VIPK 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. 
Administrasjon av Overføringsavtalen og Sikringsord-
ningen finansieres av arbeidsgiver ved egen avgift.  

Premieforhold
Ordinær årspremie (spare- og risikopremie ekskl. reguler-
ingspremie) har i 2020 vært 9,50 % av pensjonsgrunn-
laget inkl. 2,0 % arbeidstakerpremie. I tillegg er det 
innkrevet administrasjonspremie, tilskudd for ny AFP/
betinget tjenestepensjon og et ekstraordinært tillegg 
for opptjening før 2011 for årskullene 1963–1967.  
Prinsipper for beregning av administrasjonspremie 
har vært ulike for ikke lukkede og lukkede ordninger, 
basert på estimater for faktiske kostnader. Tilskudd til 
ikke forsikringsbare ytelser har vært basert på faktisk 
forbruk (uten utjevning for lukkede ordninger). Totale 
premieinntekter for 2020 utgjør 520,2 millioner kroner. 
Premieinntektene inkluderer årets reguleringspremie 
på 151,3 millioner kroner til dekning av årets lønns- og 
G-vekst og rentegarantipremie til selskapet med 11,2 
millioner kroner.

ForValTning aV PenSjonSKaSSenS MiDler
Den fusjonerte kassen VIPK forvaltet 8,7 milliarder 
kroner ved utgangen av 2020. Pr. 1. januar 2020 var 
forvaltningskapitalen i den fusjonerte kassen 8,0 
milliarder kroner.
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I henhold til regnskapsforskrift for pensjonskasser er 
pensjonskassens eiendeler delt i en kollektivportefølje 
(uten investeringsvalg) og en selskapsportefølje. 
Porteføljene er underlagt felles forvaltning. Kollektiv-
porteføljens andel av den totale forvaltningskapitalen 
tilsvarer forsikringsmessige avsetninger (premiereserve, 
tilleggsavsetninger, premiefond, kursreguleringsfond 
samt risikoutjevningsfond) som utgjør 91,2 % av total 
forvaltningskapital pr. 31. desember. 
Selskapskapitalen utgjør dermed 8,8 % beregnet på 
grunnlag av innbetalt og opptjent egenkapital samt 
gjeldsposter.

Bokført avkastning i kollektivporteføljen ble 1,6 % i 
2020 mot 3,4 % året før. Verdijustert totalavkastning ble 
7,7 % mot 10,3 % året før.
Målt etter markedsverdier er aksjeandelen beholdt på ca. 
31,4 % (21,2 %). Andelen i alternative investeringer er på 
2,6 % (2,8 %) og i eiendom er andelen på 9,6 % (9,2 %). 
Resterende plasseringer på 56,4 % (66,8 %) er i rente-
papirer, midler på bankkonto og utlån. Tallene i parentes 
er pr. 1. januar 2020 for den fusjonerte kassen.

Aksjeporteføljen er delt inn nordiske aksjer og utenland-
ske aksjer. Målsatt allokering i % av forvaltningskapital 
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er 5 % i nordiske aksjer og 20 % i utenlandske aksjer. 
Pr. 31. desember er aksjeporteføljens relative andeler hhv. 
8,6 % i nordiske aksjer (7,2 %) og 22,7 % i utenlandske 
aksjer (17,0 %).  Tallene i parentes er pr. 1. januar 2020 
for den fusjonerte kassen.
   
Diversifisering av porteføljen (fordelingen på innland og 
utland) skal bidra til redusert risiko og/eller økt forventet 
avkastning over tid. 

Aksjefond, hedgefond, private equityfond, infrastruk-
turfond, eiendomsfond og rentebærende verdipapirer 
forvaltes eksternt, mens direkte eiendomsplasseringer 
forvaltes internt i pensjonskassen. Utlån administreres 
internt i pensjonskassen, mens Lindorff AS ivaretar 
depotvirksomheten.

Fra 2021 
Samfunnsansvar
Pensjonskassens grunnleggende samfunnsansvar er å 
sikre pensjonskassens medlemmer trygghet for frem-
tidige pensjoner og en kostnadseffektiv leveranse av 
korrekt offentlig tjenestepensjon. 
Pensjonskassens etiske retningslinjer er en integrert del 
av vår kapitalforvaltningsstrategi. Strategien behandles 
minst én gang årlig av pensjonskassens styre. 

Global Compact
Vårt overordnede mål er å følge FNs Global Compacts 
10 prinsipper for samfunnsansvar. Dette er prinsipper 
utformet med basis i menneskerettigheter, arbeidslivs-
standarder, miljø og antikorrupsjon. Pensjonskassen 
vurderer kontinuerlig sine investeringer for at de skal 

ha en miljømessig, etisk og sosialt akseptabel profil for 
å støtte opp under engasjement og samfunnsansvar. 
Leverandører og selskaper med den beste miljømessige, 
etiske og sosialt ansvarlige forankring skal foretrekkes. 
VIPK arbeider kontinuerlig for å plassere pensjons-
kassens midler i bærekraftige investeringer. Pensjons-
kassen søker aktivt investeringer som bygger på 
bærekraft og fornybar energi.

FNs bærekraftsmål
OECD har etablert et utviklingsprosjekt for å støtte byer 
og regioner som arbeider for å nå FNs bærekraftsmål. 
I dette arbeidet er Viken fylkeskommune en pilotregion. 
For pensjonskassen innebærer det at bærekraftmålene 
er førende for pensjonskassen, slik at samfunnsansvar 
blant annet knyttet til etikk og klima- og miljømål veier 
tungt når det gjelder plassering av midler.

Markedsutviklingen
gloBal ØKonoMi
Covid-19 bidro i 2020 til markant uro i finansmarkedene. 
Global vekst har falt med om lag 3,5 % i 2020 (IMF). 
På tross av dette har aksjemarkedet levert sterk avkast-
ning gjennom året, selv om det i mars falt over 
30 %. Det var spesielt mot slutten av 2020 aksjemark-
edet løftet seg, blant annet som følge av effektive 
og godkjente koronavaksiner. Utviklingen i BNP blir 
sannsynligvis svak i Q1 21, men det er ventet at korona-
vaksinen vil øke global produksjon og økt forbruk når 
man ser effektene av vaksineringen. IMF anslo i januar 
2021 at veksten i global BNP blir på 5,5 % for 2021.
I Europa er arbeidsledigheten nå 8,4 %, men det er 
store regionale forskjeller. Fortsatt lave renter er med 
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på å stimulere til høyere kurser i aksjemarkedet hvor 
ECB, FED og Norges Bank holdt renten uendret på 
rentemøter i desember. Sentralbankene i USA, Europa, 
Japan og England fortsetter med støttetiltak og stimuli 
i obligasjonsmarkedet. UK har nå forlatt EU, men det er 
fortsatt stor usikkerhet knyttet til praktiske løsninger og 
bilaterale avtaler med EU og andre land. 

norge
Pandemien har ført til et tilbakeslag i norsk økonomi. 
BNP falt markant i 1. halvår, men selv om den bedret 
seg i 2. halvår var fallet i BNP på 2,5 % for året som 
helhet. Ifølge NAV er arbeidsledigheten  3,9 % i Norge, 
og kombinert med den delen av arbeidsstyrken som er 
på statlige tiltak, øker tallet til 6,8 % av arbeidsstyrken. 
Taktskiftet som følge av positiv vaksineutvikling bidrar 
til forventninger om at de fleste begrensninger er borte 
til sommeren. Den muterte versjonen av viruset kan 
bremse oppgangen den nærmeste tiden og det vil ta tid 
før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivåene ved 
inngangen til 2020.

Den underliggende inflasjonen er fortsatt over målet, 
men styrkingen av kronen og utsikter til lav lønnsvekst 
tilsier at inflasjonen kan avta. Norges Bank har holdt 
styringsrenten uendret på 0 %, og holdt rentebanen 
uendret for 2021, løftet rentebanen for 2022. 

Sentralbanken signaliserte at første renteøkning kan 
komme i mars 2022.

aKSjeMarKeDene
Det globale aksjemarkedet ga positiv avkastning i 2020. 
MSCI World hadde en kursoppgang på hele 14,1 %. 
OSEFX hadde sterk gjeninnhenting i 4. kvartal med en 
avkastning på 7,3 % i 2020. Bevegelsene i 
aksjemarkedet henger tett sammen med nyhetene 
knyttet til vaksinesituasjonen.

renTeMarKeDene
De amerikanske og norske statsrentene falt med om lag 
1 %-poeng i første halvår, mens euro-rentene hadde 
mindre bevegelser da disse allerede var negative ved 
inngangen til covid-krisen. I fjerde kvartal steg lange 
statsrenter og kredittpåslag falt. Amerikansk 10-års 
rente beveget seg i området 0,76 % til 0,97 % 
i 4. kvartal og avsluttet året på 0,91 %. Norsk 10-åring 
så en tilsvarende bevegelse, og beveget seg i området 
0,6 % til 0,98 % og avsluttet året på 0,96 %. 
Tysk 10-års rente hadde mindre bevegelse, og endte ved 
utgangen av året på – 0,57 %. 

Kredittpåslagene på global basis falt mot slutten av 
2020 som følge av positive nyheter knyttet til effektive 
vaksiner. Det brede globale kredittmarkedet ga i 2020 en 
avkastning på 5,2 % etter et fall på 5,9 %-poeng i mars. 
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aVKaSTning
Verdijustert avkastning i % fordeler seg slik pr. 
aktivaklasse:

                                                  

Boliglån
Pensjonskassen gir lån til boligformål mot pant i fast 
eiendom. Boliglån skal være et konkurransedyktig tilbud 
til våre forsikringstagere, samtidig som de skal bidra til 
avkastning for finansporteføljen. Ved utgangen av 2020 
var utlånsporteføljen 76,4 millioner kroner mot 100 
millioner kroner ved årets begynnelse. Relativ andel av 
totalportefølje er samtidig redusert fra 2,5 % i tidligere 
AFPK til 0,9 % i den fusjonerte kassen VIPK.

Rentebetingelsene på lån med sikkerhet innenfor 60 % 
og 80 % av lånetakst var inntil 1. juli 2020 henholdsvis 
2,50 % og 2,75 %, da satsene ble endret til hhv. 2,20 % 
og 2,45 %, fastholdt for resten av året.
 
Det er ikke konstatert mislighold av boliglån i 2020. 
Ingen engasjementer vurderes som tapsutsatte. 
Bakgrunnen for dette er at det stilles høye krav til 
sikkerhet og betjeningsevne for å få lån, samt at pen-
sjonswkassens rutiner sikrer rask oppfølging av låntakere 
som får betalingsproblemer.

FinanSiell riSiKoSTYring og SoliDiTeT
Pensjonskassens fremtidige utbetalinger bestemmes 
blant annet av reallønnsvekst og inflasjon. Utfordringen i 
kapitalforvaltningen er derfor å søke å oppnå en avkast-
ning på pensjonskassens aktiva som på sikt blir minst like 
stor som økningen i neddiskonterte framtidige utbetalin-
ger. Dette tilsier en relativt høy andel aksjer i forhold til 
rentepapirer. Fastrenteobligasjoner gir faste nominelle 
renteutbetalinger, og beskytter derfor i liten grad mot 
reallønnsvekst og inflasjon. Aksjer representerer i større 
grad reelle underliggende verdier, og det er derfor grunn 
til å forvente at aksjer på lang sikt beskytter bedre mot 
reallønnsvekst og inflasjon enn fastrenteobligasjoner.

En høy andel aksjer forutsetter en sterk bufferkapital 
som kan møte kortsiktige svingninger i finansmarkedet. 
Pensjonskassen bygger bufferkapital i form av egenkapital, 
tilleggsavsetninger og kursreserver.

Pensjonskassen har opparbeidet en beholdning av 
eiendomsobligasjoner med fast avkastning. Disse er i 
regnskapet klassifisert under «Utlån og fordringer», og 
er utlån til profesjonelle aktører med 1. prioritets pant i 
fast eiendom. Denne porteføljen har samme stabiliser-
ende egenskaper som en anleggsportefølje, men med 
noe mer fleksibilitet mht. innløsninger. Eksponeringen i 
denne porteføljen var på 2,8 % ved årsskiftet.

Merverdier i pensjonskassens investeringer har i løpet av 
2020 økt med 540,0 millioner kroner i den fusjonerte 
kassen til 1 546,5 millioner kroner.

Det er i 2020 innbetalt ny kjernekapital fra fylkeskom-
munen og tilsluttede virksomheter med 16,6 millioner 

 2020 2019
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kroner. Ved fusjon ble det tilført 68,0 millioner kroner 
som kjernekapital fra BFKP. Fra pensjonsordningen for 
Østfold fylkeskommune ble det tilflyttet 56,0 millioner 
kroner. Kjernekapitalen i pensjonskassen utgjør nå 388,4 
millioner kroner.

ForSiKringSMeSSige aVSeTninger og 
reSUlTaTDiSPonering
Pensjonskassens aktuar har foretatt forsikringsteknisk 
oppgjør pr. 31. desember 2020 i henhold til dødelighets-
forutsetningene i K2013. Grunnlaget for fastsettelsen av 
uføretariffen (KFSU2015) er uføreerfaringer fra og med 
år 2008. Grunnlagsrenten er 3,00 % p.a. for all opptjen-
ing i pensjonskassen før 1. januar 2012. Fra 1. januar 
2012 er grunnlagsrenten fastsatt til 2,50 % p.a. 
Fra 1. januar 2015 er grunnlagsrenten 2,00 % p.a. 
Gjennomsnittlig grunnlagsrente er 2,49 % p.a. 
pr. 31.dersember 2020.

Ved fusjon med Buskerud fylkeskommunale pensjons-
kasse er 1 563 millioner kroner blitt overført premie-
reserven. Tilflyttet premiereserve fra Østfold fylkeskom-
mune/KLP utgjør 1 378 millioner kroner. Avsetningen til 
premiereserve er for 2020 foretatt med 198,4 millioner 
kroner. Risikoutjevningsfondet kan brukes til å dekke 
underskudd i selskapets risikoresultat, noe som kan opp-
stå spesielt ved ugunstig uføreutvikling, samt å styrke 
avsetningen til premiereserve vedrørende risiko knyttet 
til person. Fondet skal årlig tildeles relativ andel av 
pensjonskassens realiserte renteresultat. Beløpet utgjør 
1,3 millioner kroner i 2020. Det er ellers ikke avsatt til 
risikoutjevningsfondet i 2020. 

Årets risikoresultat på 40,0 millioner kroner er i sin 
helhet godskrevet premiefondet.
 
Tilleggsavsetninger i forsikringsfondet representerer 
en forsikringsmessig buffer som i betydelig grad kan 
benyttes dersom årets finansielle avkastning ikke er 
tilstrekkelig, og har blitt bygget opp med årlige av-
setninger fra renteresultatet.

I 2020 er tilleggsavsetningene belastet med 39,7 
millioner kroner for å dekke underskudd i bokført 
avkastning målt mot garantert rente.

Avsetningene utgjør etter dette ca. 2,9 ganger ett års 
grunnlagsrente. Nivået er i overensstemmelse med 
målsettingen i pensjonskassens forsikringsstrategi.

Premiefondet har totalt blitt godskrevet med 42,2 
millioner kroner i form av garanterte renter og over-
ført risikoresultat.  Midler som ble frigjort som følge 
av endringene i tjenestepensjon i offentlig sektor er 
overført til premiefondet med 51,2 millioner kroner. Det 
vil bli frigjort ytterligere midler som følge av endringene, 
estimert til om lag 237 millioner kroner, til premiefond i 
2021. Ved fusjonen med BFKP ble det frigjort 6,6 
millioner kroner som følge av forskjell i uføretariff.

åreT 2020
Viken pensjonskasse var godt rustet da koronapande-
mien stengte ned Norge i mars 2020. Pensjonskassens 
lokaler har vært stengt for fysisk besøk fra midten av 
mars 2020, samtidig har driften av pensjonskassen vært 
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uforstyrret av pandemien. Alle ansatte er fullt opera-
tive fra hjemmekontor. Det meste av vår kontakt med 
medlemmer, fylket, virksomhetene og andre forbindelser 
har vært digital. 

Den fusjonerte kassen VIPK forvaltet 8,7 milliarder kroner 
ved utgangen av 2020. Til sammenligning forvaltet 
tidligere AFPK 4,1 milliarder kroner ved utgangen av 
2019. Bokført avkastning i kollektivporteføljen ble 1,6 % 
i 2020 mot 3,4 % i 2019. 

Tilsvarende verdijustert totalavkastning ble 7,7 % mot 
10,3 % året før. 

Styret er tilfreds med en solvenskapitaldekning på 
166 % (176 % med overgangsregel), noe som reflek-
terer en svært solid pensjonskasse.

Disponering av årets resultat opprettholder en god 
risikobærende evne og soliditet, samtidig som forsikrings-
kundene blir tilgodesett med betydelige midler gjennom 
overføring til premiefond. 

Risikoutjevningsfondet utgjør 65 % av ett års risikopremie. 
Dette anses som tilstrekkelig.

Styret anser dermed at pensjonskassen er betryggende 
posisjonert i forhold til gjeldende regler og kapitalkrav.
Årsregnskapet er avlagt etter tilsvarende prinsipper som 
tidligere år og viser samlet resultat og balanse for alle 
medlemmer pr. 31. desember 2020. 

Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet 
knyttet til årsregnskapet og kjenner ikke til ekstra-
ordinære forhold som har betydning for vurdering av 
pensjonskassens regnskap. Det er ikke inntruffet forhold 
etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering 
av regnskapet. 

Styret anser at resultatregnskapet og balansen for 
2020 med noter gir fyllestgjørende informasjon om 
driften gjennom året og den økonomiske stillingen ved 
utgangen av året. Det er videre styrets oppfatning at 
årsregnskapet gir et rettvisende bilde av pensjonskassens 
økonomiske stilling 31. desember 2020 og av resultatet 
for 2020.

overgang fra felles til separat forvaltning
Styret i VIPK har valgt å splitte dagens felles forvaltnings-
portefølje i en selskaps- og en kundeportefølje fra 
1. januar 2021. I vurdering av saken ble blant annet 
skattemessige og ulike risikobetraktninger ved separe-
ring av porteføljene behandlet. 

Revidert kapitalforvaltningsstrategi som hensyntar separat 
forvaltning av selskaps- og kollektivporteføljen, vil gjelde 
fra januar 2021.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2020 er avlagt med forutsetning om 
fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er 
til stede. Styret og administrasjonen vil også i tiden fram-
over gjennom sitt arbeid videreutvikle og drive pensjons-
kassen som en konkurransedyktig ordning til beste for 
medlemmer, pensjonister og arbeidsgivere.
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Vikersund, Modum - Viken fylke  Foto: Stian Brunes

Bjarne Refsnes
administrerende direktør

oslo, 22. mars 2021
Styret for Viken pensjonskasse

Jone Engh
styreleder

Elisabeth Holvik              
nestleder

Iren Gangstad
styremedlem

Agnes Hanne Lisa Matt
styremedlem

Sverre Myrli                       
styremedlem
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RESULTATREGNSKAP (1 000kr)

	 Noter	 TEKNISK	REGNSKAP	 2020	 2019	 	 	
	 	 	1.	 Premieinntekter	 	 	 	 	
	 1	 1.1	Forfalte	premier,	brutto	 520	219	 222	786	
	 1	 1.2	Avgitte	gjenforsikringspremier	 -192	 -103	
	 28	 1.3	Overføring	av	premiereserve	og	pensjonskapital	mv.	fra	andre	forsikringsforetak/pensjonsforetak	 1	377	818	 	-				
	 	 Sum	premieinntekter	for	egen	regning	 1	897	845	 222	683	
	 	 		 	
	 	 2.	Netto	inntekter	fra	investeringer	i	kollektivporteføljen	 	 	 	
	7,10,11	 2.1	Inntekter	fra	investeringer	i	datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 4	818	 2	717	
	 7	 2.2	Renteinntekt	og	utbytte	mv.	på	finansielle	eiendeler	 96	828	 47	924	
	7,10,11	 2.3	Netto	driftsinntekt	fra	eiendom	 3	134	 1	305	
	 17	 2.4	Verdiendringer	på	investeringer	 539	205	 237	124	
	 18	 2.5	Realisert	gevinst	og	tap	på	investeringer	 -14	336	 46	632	
	 	 Sum	netto	inntekter	fra	investeringer	i	kollektivporteføljen	 629	649	 335	702	
	 	 		 	
	 7	 4.	Andre	forsikringsrelaterte	inntekter	 3	076	 178	
	 	 		 	
	 	 5.	Pensjoner	 	 	 	
	 	 5.1	Utbetalte	pensjoner	 	 	 	
	 2	 		 5.1.1	Brutto		 -262	534	 -109	424	
	 	 Sum	pensjoner	 	 -262	534	 -109	424	
	 	 		 	
	 	 6.	Resultatførte	endringer	i	forsikringsforpliktelser	-	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 	 	 	
	 	 6.1	Endring	i	premiereserve	mv.	 	 	 	
	 24	 		 6.1.1	Endring	i	premiereserve	mv.,		brutto	 -1	576	189	 -150	235	
	 24	 6.2	Endring	i	tilleggsavsetninger	 -244	654	 	-				
	 17	 6.3	Endring	i	kursreguleringsfond	 -532	813	 -235	313	
	 	 6.4	Endring	i	premiefond,	innskuddsfond	og	fond	for	regulering	av	pensjoner	mv.	 	 	 	
	 24	 		 6.4.1	Endring	i	premiefond	 -108	913	 -33	759	
	 28	 6.5	Overføring	av	tilleggsavsetninger	fra	andre	forsikringsforetak/pensjonsforetak	 284	316	 	-				
	 	 Sum	resultatførte	endringer	i	forsikringsforpliktelser	-	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 -2	178	254	 -419	306	
	 	 		 	
	 	 8.	Midler	tilordnet	forsikringskontraktene	–	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 	 	 	
	 8,24	 8.1	Overskudd	på	avkastningsresultatet	 -461	 -31	058	
	 8,24	 8.2	Risikoresultat	tilordnet	forsikringskontraktene	 -40	042	 -6	877	
	 	 Sum	midler	tilordnet	forsikringskontraktene	–	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 -40	503	 -37	935	
	 	 		 	
	 	 9.	Forsikringsrelaterte	driftskostnader	 	 	 	
	 	 9.1	Forvaltningskostnader	 8	819	 -6	413	
	 	 9.2	Forsikringsrelaterte	administrasjonskostnader	 -15	102	 -11	695	
	 3	 Sum	forsikringsrelaterte	driftskostnader	 -23	921	 -18	108	
	 	 		 	
	 	 11.	Resultat	av	teknisk	regnskap	 25	359	 -26	211	
	 	 		 	
	 	 IKKE-TEKNISK	REGNSKAP	 	 	 	
	 	 	12.	Netto	inntekter	fra	investeringer	i	selskapsporteføljen	 	 	 	
	7,10,11	 12.1	Inntekter	fra	investeringer	i	datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 353	 380	
	 7	 12.2	Renteinntekt	og	utbytte	mv.	på	finansielle	eiendeler	 7	710	 6	706	
	7,10,11	 12.3	Netto	driftsinntekt	fra	eiendom	 176	 183	
	 17	 12.4	Verdiendringer	på	investeringer	 7	128	 37	784	
	 18	 12.5	Realisert	gevinst	og	tap	på	investeringer	 -1	142	 6	526	
	 	 12.6	Renteutgifter		 	 	
	 	 Sum	netto	inntekter	fra	investeringer	i	selskapsporteføljen	 14	225	 51	579	
	 	 		 	
	 	 14.	Forvaltningskostnader	og	andre	kostnader	knyttet	til	selskapsporteføljen	 	 	 	
	 	 14.1	Forvaltningskostnader	 -702	 -897	
	 	 14.2	Andre	kostnader	 -172	 -48	
	 3	 Sum	forvaltningskostnader	og	andre	kostnader	knyttet	til	selskapsporteføljen	 -874	 -945	
	 	 		 	
	 	 15.	Resultat	av	ikke-teknisk	regnskap	 13	351	 50	634	
	 	 	16.	Resultat	før	skattekostnad	 38	710	 24	423	
	 6	 17.	Skattekostnader	 -6	275	 3	101	
	 	 	18.	Resultat	for	andre	inntekter	og	kostnader	 32	435	 27	524	
	 	 		 	
	 	 19.	Andre	inntekter	og	kostnader		 	 	 	
	 	 19.1	Andre	inntekter	og	kostnader	som	ikke	blir	omklassifisert	til	resultatet	 	 	 	
	 10	 		 19.1.1	Verdireguleringer	–	eiendom,	anlegg	og	utstyr	 483	 1	098	
	 4	 		 19.1.2	Estimatendringer	knyttet	til	ytelsesbaserte	pensjonsordninger	 -11	392	 2	512	
	 	 Sum	andre	resultatkomponenter	 -10	909	 3	610	
	 	 		 	
	 	 20.	Totalresultat	 	 21	526	 31	134	
	 	 		 	
	 24	 Avkastning	til	risikoutjevningsfond	 -1	340	 -1	394	
	 	 	Overført	til	risikoutjevningsfond	 -				 	-				
	 22	 Overført	til	annen	opptjent	egenkapital	 -20	187	 -29	740	
	 	 Sum	overføringer		 -21	526	 -31	134	
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BALANSE pr 31. desember (1 000kr)

	 Noter	 EIENDELER	I	SELSKAPSPORTEFØLJEN		 2020	 2019	 	 	 	
	 	 2.	 Investeringer	 	 	 	 	 	
	 10	 		 2.1.1	Investeringseiendommer	 2	366	 3	695
	 10	 		 2.1.2	Eierbenyttet	eiendom	 1	014	 1	584
	 	 2.2		 Datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 	 	
	 10,11	 		 2.2.1	Aksjer	og	andeler	i	datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 15	794	 16	128
	 10,11	 		 2.2.2	Fordringer	på	og	verdipapirer	utstedt	av	datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 6	432	 10	519
	 	 2.3		 Finansielle	eiendeler	som	måles	til	amortisert	kost	 	 	
	 12,19	 		 2.3.2	Utlån	og	fordringer	 30	573	 50	522
	 	 2.4		 Finansielle	eiendeler	som	måles	til	virkelig	verdi	 	 	
	 13	 		 2.4.1	Aksjer	og	andeler	(inkl.	aksjer	og	andeler	målt	til	kost)	 248	200	 177	819
	 12	 		 2.4.2	Rentebærende	verdipapirer	 315	368	 210	739
	 	 		 2.4.3	Utlån	og	fordringer	 5	202	 12	820
	 	 		 2.4.4.	Finansielle	derivater	 	 686
	 	 Sum	investeringer	 	 624	949	 484	513
	 	 		
	 	 3.	Fordringer	 	 	
	 	 3.1	Fordringer	knyttet	til	premieinntekter	 591	 347
	 	 3.2	Andre	fordringer	 34	787	 5	768
	 	 Sum	fordringer	 	 35	377	 6	115
	 	 		
	 	 4.	Andre	eiendeler		 	
	 20	 4.1	Anlegg	og	utstyr	 491	 674
	 21	 4.2	Kasse,	bank	 	 95	526	 10	386
	 4	 4.4	Andre	eiendeler	betegnet	etter	sin	art	-	pensjonsmidler	 -				 225
	 	 Sum	andre	eiendeler	 96	017	 11	285
	 	 		
	 	 5.	Forskuddsbetalte	kostnader	og	opptjente	ikke	mottatte	inntekter	 	 	
	 	 5.2	Andre	forskuddsbetalte	kostnader	og	opptjente	ikke	mottatte	inntekter	 10	947	 2	220
	 	 Sum	forskuddsbetalte	kostnader	og	opptjente	ikke	mottatte	inntekter	 10	947	 2	220
	 	 		
	 	 Sum	eiendeler	i	selskapsporteføljen	 767	290	 504	134
	 	 		
	 	 EIENDELER	I	KUNDEPORTEFØLJENE	 	 	
	 	 	6.	Investeringer	i	kollektivporteføljen	 	 	
	 	 6.1	Bygninger	og	andre	faste	eiendommer	 	 	
	 10	 		 6.1.1	Investeringseiendommer	 30	184	 27	385
	 10	 		 6.1.2	Eierbenyttet	eiendom	 12	936	 11	736
	 	 6.2	Datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 	 	
	 10,11	 		 6.2.1	Aksjer	og	andeler	i	datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 201	480	 119	527
	 10,11	 		 6.2.2	Fordringer	på	og	verdipapirer	utstedt	av	datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 82	046	 77	959
	 	 6.3	Finansielle	eiendeler	som	måles	til	amortisert	kost	 	 	
	 12,19	 		 6.3.2	Utlån	og	fordringer	 389	998	 374	419
	 	 6.4	Finansielle	eiendeler	som	måles	til	virkelig	verdi	 	 	
	 13	 		 6.4.1	Aksjer	og	andeler	(inkl.	aksjer	og	andeler	målt	til	kost)	 3	166	139	 1	317	813
	 12	 		 6.4.2	Rentebærende	verdipapirer	 4	022	962	 1	561	781
	 	 		 6.4.3	Utlån	og	fordringer	 66	360	 100	019
	 	 		 6.4.4	Finansielle	derivater	 	-				 5	081
	 	 Sum	investeringer	i	kollektivporteføljen	 7	972	104	 3	595	719
	 	 	Sum	eiendeler	i	kundeporteføljene	 7	972	104	 3	595	719
	 	 	SUM	EIENDELER	 	 8	739	394	 4	099	853
	 	 		
	 	 EGENKAPITAL	OG	FORPLIKTELSER	 	 	
	 22	 10.	Innskutt	egenkapital	 388	350	 247	739
	 	 		
	 	 11.	Opptjent	egenkapital	 	 	
	 22	 11.1	Risikoutjevningsfond	 83	029	 59	474
	 22	 11.2	Annen	opptjent	egenkapital	-	opptjent	egenkapital	 231	142	 145	594
	 	 		 11.2.1	Annen	opptjent	egenkapital	-	urealiserte	verdier	i	selskapsporteføljen	 113	688	 86	403
	 	 Sum	opptjent	egenkapital	 427	859	 291	471
	 	 		
	 	 13.	Forsikringsforpliktelser	i	livsforsikring	-	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 	 	
	 24	 13.1	Premiereserve	mv	 5	780	973	 2	641	256
	 24	 13.2	Tilleggsavsetninger	 499	920	 198	229
	 17	 13.3	Kursreguleringsfond	 1	432	871	 580	959
	 24,26	 13.4	Premiefond,	innskuddsfond	og	fond	for	regulering	av	pensjoner	 175	311	 115	801
	 	 Sum	forsikringsforpliktelser		–	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 7	889	075	 3	536	245
	 	 		
	 	 15.	Avsetninger	for	forpliktelser	 	 	
	 4	 15.1	Pensjonsforpliktelser	o.l.	 9	783	 	-			
	 	 15.2	Forpliktelser	ved	skatt	 	 	
	 6	 		 15.2.1	Forpliktelser	ved	periodeskatt	 5	008	 636
	 6	 		 15.2.2	Forpliktelser	ved	utsatt	skatt	 6	865	 1	927
	 	 15.3	Andre	avsetninger	for	forpliktelser	 9	505	 4	035
	 	 Sum	avsetninger	for	forpliktelser	 31	161	 6	599
	 	 		
	 	 16.	Forpliktelser	 	 	
	 	 16.1	Finansielle	derivater	 -				 4	269
	 	 16.3	Andre	forpliktelser	 2	736	 12	986
	 	 Sum	forpliktelser	 	 2	736	 17	256
	 	 		
	 	 17.	Påløpte	kostnader	og	mottatte	ikke	opptjente	inntekter	 	 	
	 	 17.2	Andre	påløpte	kostnader	og	mottatte,	ikke	opptjente	inntekter	 213	 544
	 	 Sum	påløpte	kostnader	og	mottatte,	ikke	opptjente	inntekter	 213	 544
	 	 	
	 	 SUM	EGENKAPITAL	OG	FORPLIKTELSER	 8	739	394	 4	099	853
	 	 		 	 	 	 	 	

	 	 		 	 	 	 	 	 	 	18
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Røsholmstranda, Ringerike - Viken fylke  Foto: Stian Brunes

Bjarne Refsnes
administrerende direktør

oslo, 22. mars 2021
Styret for Viken pensjonskasse

Jone Engh
styreleder

Elisabeth Holvik              
nestleder

Iren Gangstad
styremedlem

Agnes Hanne Lisa Matt
styremedlem

Sverre Myrli                       
styremedlem
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 Oppstilling av endringer i egenkapital (1 000 kr)

Opptjent egenkapital

 
   Risiko- Opptjent Urealiserte verdier Sum opptjent 
   utjevningsfond egenkapital i selskapsport. egenkapital  
 

Egenkapital pr. 31.12.2018 240 391 58 080 153 349 48 908 260 337 500 728

      

Resultat før andre 

inntekter og kostnader   27 524  27 524 27 524

Andre inntekter og kostnader   3 610  3 610 3 610

Totalresultat   31 134  31 134 31 134

Endring i risikoutjevningsfond  1 394 -1 394  0 0

Rebalansering merverdier   0  0 0

Årets urealiserte verdier 

i selskapsporteføljen   -37 495 37 495 0 0

Sum disponeringer  1 394 -7 755 37 495 31 134 31 134

      

Endring i innskutt egenkapital 7 348     7 348

Egenkapital pr. 31.12.2019 247 739 59 474 145 594 86 403 291 471 539 209

 Tilført ved fusjon 67 977 22 215 72 490 20 157 114 862 182 838

Tilflyttet egenkapitalinnskudd 55 993     55 993

      

Resultat før andre 

inntekter og kostnader   32 435  32 435 32 435

Andre inntekter og kostnader   -10 909  -10 909 0

Totalresultat   21 526  21 526 21 526

Endring i risikoutjevningsfond  1 340 -1 340  0 0

Årets urealiserte verdier

i selskapsporteføljen   -7 128 7 128 0 0

Sum disponeringer  1 340 13 059 7 128 21 526 21 526

      

Endring i innskutt egenkapital 16 642     16 642

Egenkapital pr. 31.12.2020 388 350 83 029 231 142 113 688 427 859 816 209 

  

Annen innskutt
egenkapital

Sum
egenkapital
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 Kontantstrømoppstilling (1 000 kr)

 2020 2019

Innbetalte premier  382 766   125 128 

Utbetalt gjenforsikring  -192   -103 

Utbetale pensjoner  -246 381   -108 955 

Innbetalinger refusjoner  43 856   28 656 

Utbetalinger refusjoner  -42 001   -27 522 

Innbetalinger vedrørende driften  2 399   1 495 

Innbetalinger ved tilflytning  1 649 787   -   

Innbetalinger av renter  62 527   42 492 

Utbetalinger av renter  -488   -25 

Innbetalinger av utbytte  42 196   10 602 

Utbetaling av skatt  -896   -2 335 

Utbetalinger vedrørende drift av eiendommene  -217   -377 

Utbetalinger vedrørende driften for øvrig  -21 037   -21 052 

Netto kontantstrøm av oprasjonelle aktiviteter (A)  1 872 318   48 005 

  

Realisert gevinst ved salg av investeringer  148 005   107 089 

Realisert tap ved salg av investeringer  -163 164   -24 270 

Netto inn-/utbetalinger ved kjøp/salg av investeringer  -1 942 192   -194 959 

Konsernbidrag  1 948   4 400 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B)  -1 955 403   -107 740 

  

Innbetaling av kjernekapital  72 635   7 348 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C)  72 635   7 348 

  

Netto kontantstrøm i perioden (A+B+C)  -10 451   -52 387 

  

Likviditetsbeholdning pr. 01.01.  124 024   176 412 

Innfusjonerte likvider 01.01.  53 514  

  

Likviditetsbeholdning pr. 31.12  167 088   124 024 
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noter t i l  regnskapet

Brunesmoane, Modum - Viken fylke  Foto: Stian Brunes
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Note 0

generelt om regnskapsprinsipper
Viken pensjonskasse er en videreføring av Akershus 

fylkeskommunale pensjonskasse. 1. januar 2020 fusjonerte 

pensjonskassen med tidligere Buskerud fylkeskommunale 

pensjonskasse, med førstnevnte som overtakende selskap. 

Fusjonen er gjennomført til regnskapsmessig og skattemessig 

kontinuitet.

Navneendring har virkning fra 1. januar 2020.

Regnskapet for 2020 er avlagt i henhold til forskrift om 

årsregnskap for pensjonsforetak av 20. desember 2011 med 

senere endringer.

Fra 2020 utarbeides ikke konsernregnskap, da dette 

ikke anses å gi vesentlig tilleggsinformasjon for å kunne 

bedømme pensjonskassens regnskap.

Sammenligningstallene i regnskapet fra 2019 er for det 

overtakende selskap (AFPK).

regnskapsmessige effekter av ny offentlig  tjenestepensjon
For medlemmer født i 1963 eller senere er det innført en ny 

modell for pensjonsopptjening med virkning fra 1.1.2020. 

Ny ordning medfører at vesentlige beløp frigjøres fra pre-

miereserve og overføres premiefond. Fordi grunnlaget for 

beregning av det totale frigjorte beløpet ikke er klart ved 

avleggelsen av regnskapet for 2020, er det regnskapsførte 

beløpet i 2020 kun en andel av det totale beløpet. 

Resterende beløp vil bli regnskapsført i 2021.

oppdeling av portefølje
Selskapets forvaltningskapital er delt i to porteføljer: kunde-

porteføljen og selskapsporteføljen. Porteføljene er under-

lagt felles forvaltning. Kundeporteføljen representeres ved 

forsikringstekniske avsetninger; premiereserve, erstatnings-

reserve, tilleggsavsetninger, premiefond, risikoutjevnings-

fond og kursreguleringsfond. Selskapsporteføljen består av 

innbetalt og opptjent egenkapital, ansvarlig lånekapital og 

andre gjeldsposter.

Klassifikasjon av finansielle instrumenter
Ved første gangs regnskapsføring blir finansielle eiendeler 

klassifisert etter formålet med investeringen og i overens-

stemmelse med IAS 39.

Nærmere om bokførte investeringer:

a) Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi

Dette omfatter følgene regnskapslinjer;

•	 Aksjer	og	andeler

•	 Rentebærende	verdipapirer

•	 Diverse	bankbeholdninger

•	 Finansielle	derivater	

Disse eiendelene består blant annet av aksjer, aksjefond, 

hedgefond, derivater, obligasjoner og obligasjonsfond. 

Eiendelene måles ved førstegangs innregning til virkelig 

verdi. Endringer i verdi resultatføres løpende over resultatet. 

De fleste av pensjonskassens finansielle eiendeler inngår i 

denne kategorien.

b) Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost
Dette omfatter regnskapslinjen «Utlån og fordringer» og 

består av medlemsutlån (pantelån) samt obligasjoner med 

faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i 

et aktivt marked og som ved førstegangs 

innregning ikke tilordnes den første gruppen.

Medlemsutlån (pantelån) er oppført til nominelle verdier i 

balansen. De nominelle verdiene sammenfaller med en be-

regning av amortisert verdi. Regnskapsføringen er foretatt i 

samsvar med finansdepartementets forskrift nr. 1740 av 21. 

desember 2004 om regnskapsmessig behandling av utlån 

og garantier i finansinstitusjoner. 

Obligasjonene vurderes til anskaffelseskost med tillegg/

fradrag for overkurs/underkurs.  Amortisert overkurs/under-

kurs resultatføres som justering av obligasjonens løpende 

renteinntekt.

Bygninger og andre faste eiendommer
Bygninger og andre faste eiendommer vurderes til virkelig 

verdi i samsvar med IAS 40.  Endring av virkelig verdi på 

eierbenyttet eiendom føres over andre resultatkomponenter; 

«Endringer i verdireguleringsreserve - eiendom, anlegg og 

utstyr», mens endring av virkelig verdi på eiendom for øvrig 

inngår i verdiendringer på investeringer. Akkumulerte verdi-

regulering på eiendommer tilordnes opparbeidet egenkapital 

i selskapsporteføljen.

investering i datterselskap
Datterselskap er selskap hvor pensjonskassen har bestem-

mende innflytelse. Bestemmende innflytelse oppnås normalt 

når pensjonskassen eier mer enn 50 % av aksjene. Invester-

inger i datterselskap er i pensjonskassen vurdert til virkelig 

verdi i henhold til IFRS 9 og årsregnskapsforskriften § 3-5.

investering i tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskap er selskap hvor pensjonskassen har 

betydelig innflytelse. Betydelig innflytelse oppnås normalt 

når pensjonskassen eier mellom 20 % og 50 % av aksjene. 

Investeringer i tilknyttede selskap er i pensjonskassen til 

egenkapitalmetoden i henhold til årsregnskapsforskriften § 3-5

Verdivurdering av finansielle instrumenter
Ved anskaffelse balanseføres finansielle instrumenter til 

virkelig verdi på handelsdagen. For finansielle instrumenter 

til virkelig verdi over resultatet, vil virkelig verdi på handels-

dagen være transaksjonsprisen. Finansielle instrumenter 
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vurdert til amortisert kost innregnes til transaksjonsprisen.

Ved senere verdivurderinger legges forutsetningen om 

fortsatt drift til grunn, og avsetning for kredittrisiko i instru-

mentet blir inkludert ved verdsettelsen.  Aksjer og andeler 

notert på børs eller annen regulert markedsplass verdsettes 

til den offisielle sluttkurs på siste handledag frem til og 

med balansedagen. Øvrige aksjer og andeler verdsettes til 

beregnet virkelig verdi basert på tilgjengelig informasjon på 

balansedagen. Obligasjoner og andre verdipapirer med fast 

avkastning notert på børs eller annen regulert markedsplass, 

verdsettes til offisiell sluttkurs på siste handledag fram til og 

med balansedagen.

Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi, 

verdsettes til amortisert kost, og inntektene beregnes etter 

instrumentets effektive rente. På hver balansedag vurderes 

om det foreligger objektive indikasjoner på at de finansielle 

eiendelene som balanseføres til amortisert kost har vært 

utsatt for verdifall. En eiendel nedskrives hvis det foreligger 

objektive ikke forbigående indikasjoner på verdifall. 

Objektive indikasjoner for verdifall omfatter vesentlige 

finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller 

andre vesentlige kontraktsbrudd, tilfeller der det anses 

som sannsynlig at debitor vil innlede gjeldsforhandling eller 

andre konkrete forhold som har inntruffet. Nedskrivninger 

av andre finansielle eiendeler resultatføres der de etter sin 

art hører hjemme.

Fordringer
Premiefordringer og andre fordringer er balanseført til 

pålydende.  Fordringene er ikke vurdert å være tapsutsatt.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler til eget bruk er klassifisert som «Anlegg 

og utstyr» i balansen og oppført til anskaffelseskost med 

fradrag for ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger 

er beregnet etter bedriftsøkonomiske prinsipper, og drift-

smidlene avskrives lineært i tråd med en fornuftig avskriv-

ningsplan.

avsetninger
Forsikringstekniske avsetninger består av premiereserve, 

tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond, risikoutjevnings-

fond og premiefond.

Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantver-

dien av pensjonsrettigheter opptjent på beregningstid-

spunktet.  Beregningen foretas av pensjonskassens aktuar.  

Pliktig avsetning til premiereserve fastsettes i samsvar 

med styrevedtak. Premiereserven inkluderer avsetning til 

administrasjonsreserve og erstatningsavsetning (erstatnings-

avsetningen skal dekke selskapets forventede erstatnings-

utbetalinger for forsikringstilfeller som ved regnskapsårets 

utgang ikke er oppgjort av eller meldt til selskapet).

Tilleggsavsetninger representerer en forsikringsmessig 

buffer som kan brukes hvis den finansielle avkastningen 

ikke er tilstrekkelig til å dekke den garanterte renten. 

Kursreguleringsfondet tilsvarer summen av urealiserte 

gevinster på finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi 

over resultatet som inngår i kollektivporteføljen. Dersom 

porteføljen av finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi 

viser et netto urealisert tap settes kursreguleringsfondet til 0.

Risikoutjevningsfond kan benyttes til å dekke underskudd 

på risikoresultat og styrking av premiereserve ved endring av 

demografiske forutsetninger i beregningsgrunnlaget. Hvert 

år kan det avsettes inntil 50 prosent av selskapets samlede 

risikoresultat til risikoutjevningsfondet. Det øvrige tilføres 

premiefondet. Den årlige avsetningen vurderes i forbindelse 

med årsoppgjørsdisposisjonene. Risikoutjevningsfondet skal 

klassifiseres som egenkapital. Fondet tilføres relativ andel av 

bokført avkastning.

Premiefondet bygges opp ved tilførsel av årets avkastnings-

resultat og risikoresultat og kan benyttes til betaling av 

forfalte premier 

egenkapital
Egenkapital spesifiseres i innskutt og opptjent egenkapital.  

I opptjent egenkapital inngår tilordnet del av årets resultat 

og opparbeidede merverdier i selskapsporteføljens investeringer.

Flytting
Ved flytting av virksomheter til eller fra pensjonskassen 

gjelder regler i kapittel 6 i forsikringsvirksomhetsloven med 

virkning fra 1. juli 2006. I 2020 er det tilflyttet midler fra 

KLP vedr. Østfold fylkeskommunes pensjonsordning i form 

av forsikringstekniske avsetninger (ref. regnskapets note 24) 

og egenkapital (ref. regnskapets note 22).

Pensjonsforpliktelser egne ansatte
Pensjonskassens ansatte omfattes av pensjonskassens 

kollektive pensjonsordning på lik linje med andre medlemmer.  

Pensjonsordningen gir en definert ytelse i henhold til tariff-

avtalen i kommunal sektor. Avsetning til pensjonsforpliktelser 

for egne ansatte foretas i samsvar med IAS 19.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av alminnelig 

inntektsskatt og formuesskatt. Skattekostnaden knyttet til 

alminnelig inntektsskatt består av betalbar skatt og endring 

i balanseført utsatt skatt.

Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom 

rapporterte skattemessige og regnskapsmessige resultater 

som vil utlignes i fremtiden. 

Pensjonskassen ilegges 0,15% formuesskatt av ligningsmes-

sig nettoformue.
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 2020	 2019
    
Omkostninger vedr. utlånsforvaltning 68 71
Omkostninger vedr. kjøp/salg av 
verdipapirer m.m.  3 361 2 973
Aktuarhonorar 1 000 839
Diverse konsulenttjenester 2 494 2 873
Serviceavtaler 2 885 1 599
Andre driftskostnader 2 436 1 527
Sum	diverse	driftskostnader	 12	244	 9	883
Årets avskrivning på driftsmidler 183 163
Lønn og andre arbeidsrelaterte ytelser 14 657 7 868
Årets endring i pensjonsforpliktelser 
inkl. AGA -2 289 1 140
   
 
Sum	forvaltnings-	og	driftskostnader	 24	795	 19	053
   
 
Pensjonskassen hadde  pr. 31. desember ni ansatte og 
en vikar i totalt 8,2 årsverk.   
 
    
 2020	 2019

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 
(beløpene er inkl. MVA):    
Lovpålagt revisjon (inkl teknisk 
bistand med årsregnskap) 249 379
Andre tjenester inkludert 
skatterelatert bistand 173 220
   
 
Sum	godtgjørelse	til	revisor	 421	 598  
  
   

Note	1	-	Forfalte	premier	(1	000	kr)

Forsikringsytelsene omfatter direkte utbetalte pensjoner og 
refusjonspensjoner i hht. overføringsavtalen.   
 
    
 2020	 2019
  
Alderspensjon 177 898 78 362
Uførepensjon 21 326 9 520
Etterlattepensjon 20 830 10 356
Barnepensjon 310 92
AFP 65-66 26 208 12 223
Pensjon utbetalt av andre 17 816 0
Sum	utbetalte	pensjoner	 264	388	 110	553
Mottatte refusjoner -43 856 -28 651
Avgitte refusjoner 42 001 27 522
Netto	pensjonsutbetalinger	 262	534	 109	424
 

Note	2	-	Erstatninger	(1	000	kr)

Note	3	-	Forvaltnings-	og	driftskostnader	(1	000	kr)	 Note	4	-	Pensjonsforpliktelser/Pensjonsmidler	
egne	ansatte	(1	000	kr)

Ansatte i Viken pensjonskasse har kollektiv pensjonsordning i Viken 
pensjonkasse som tilfredsstiller reglene for Obligatorisk Tjenestepensjon.  
 Den kollektive pensjonsordningen er ytelsesbasert. Ytelsene er i hoved-
sak avhengig av antall opptjeningsår  og lønnsnivå ved oppnådd 
pensjonsalder. Pr. 31.12.2020 omfatter ordningen 8 aktive med-
lemmer og 12 pensjonister.    
 
Pensjonsforpliktelser avsettes og regnskapsføres i henhold til IAS 19.  
  
 2020	 2019
Pensjonskostnader    
Årets pensjonsopptjening 732 718
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene 871 922
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -941 -915
Resultatført planendring 0 981
Administrasjons- og forvaltningskostnader 179 116
Periodisert arbeidsgiveravgift -396 -143
Fradrag for medlemsinnskudd -153 -92
Pensjonskostnad (netto) over resultat 292 1 587
Pensjonskostnad	mot	Andre	
resultatposter	(19.1.2)	 11	392	 -2	512
    
 2020	 2019

Pensjonsforpliktelse (-)/midler (+)     
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse  -52 449 -38 216
Pensjonsmidler  44 235 38 441                                                                                     
Arbeidsgiveravgift -1 569 0
Balanseført	pensjonsforpliktelser	
(-)	/	midler	(+)	 -9	783	 225
    
 31.12.20	 31.12.19

Økonomiske forutsetninger:    
Diskonteringsrente 1,70 % 2,30 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 2,25 % 2,25 %
Årlig forventet lønnsvekst 2,00 % 2,00 %
Årlig forventet regulering av pensjoner 1,24 % 1,24 %
Årlig forventet G-regulering 1,70 % 2,30 %
Sats arbeidsgiveravgift 19,10 % 19,10 %

Pensjonskassens styre har fastsatt premiesatsene i pensjons-
ordningen etter anbefaling fra ansvarshavende aktuar.   
 
 2020	 2019
    
Medlemspremie, 2% 44 156 18 228
Arbeidsgivertilskudd 313 572 100 707
Reguleringspremie fra arbeidsgiver 151 327 98 900
Rentegarantipremie fra arbeidsgiver 11 164 4 950

Sum	premier	 520	219	 222	786
   
Økning i premie sammenlignet med 2019 skyldes at Akershus 
fylkeskommunale pensjonskasse fusjonerte med Buskerud 
Pensjonskasse  til Viken pensjonskasse. I tillegg er medlemmer 
fra Østfold fylkeskommune tilflyttet fra KLP.    
Avgitt gjenforsikringspremie, TNOK 192; representerer premiekostnad 
på katastrofeforsikring via Independent Broking Solutions.   
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Note	5	-	Ytelser	og	lån	til	ledende	ansatte	og	styre	(1	000	kr)	
	

Ledende	ansatte     

Adm. direktør Bjarne Refsnes  1 729 168 20 1 917

     

Styret     

Jone Engh - leder 257 0 0 257

Elisabeth Holvik - nestleder fra 18.06.2020 28 0 0 28

Morten Vollset - nestleder t.o.m. 17.06.2020 134 0 0 134

Sverre Myrli 133 0 0 133

Irene Gangstad 135 0 0 135

Agnes Hanne Lisa Matt - fra 18.06.2020 26 0 0 26

Hans Gunnar Melgaard - t.o.m. 17.06.2020 69 0 0 69

     

Styret i Pensjonskassen har fastsatt retningslinjer for godtgjørelse. Godtgjørelse i foretaket skal være konkurransedyktige, 

men ikke  markedsledende. Lønnspolitikken skal bidra til at foretaket evner å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere 

med nødvendige kvalifikasjoner  til å ivareta foretakets oppgaver og ansvar. Fast godtgjørelse blir normalt reforhandlet 

én gang i året. Ingen ansatte mottar variabel lønn.      

     

Lån	og	sikkerhetsstillelse	til	daglig	leder,	styremedlemmer,	ledende	ansatte	mm.	(1	000	kr):    

 

 Lån	 	 Sikkerhetsstillelse  

 

Øvrige ansatte 1 850 80 %   

Daglig leder og styret 0 0   

     

For lån til daglig leder, styremedlemmer og ansatte i pensjonskassen gjelder ordinære medlemsvilkår.    

 

     

 

Lønn	etc.									Pensjonskostnader									Annen	godtgjørelse								Sum	ytelser
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Note	6	-	Skattekostnad	(1	000	kr)	 	 	

2020 2019

Betalbar	skatt	alminnelig	inntekt	 2020	 2019

Resultat før skattekostnad 38 710 24 423

+ / - Permanente forskjeller -16 475 -4 516

+ / - Urealiserte verdiendringer -7 128 -33 788

+ / - Endring i midlertidige forskjeller 14 356 2 192

     -  Anvendelse fremførbart underskudd -11 234 0

Grunnlag betalbar skatt alminnelig inntekt 18 228 -11 689

Skattesats 25 % 25 %

Beregnet betalbar skatt alminnelig inntekt 4 557 0

  

Betalbar	skatt	formue	 2020	 2019

Grunnlag betalbar skatt formue 300 272 424 042

Skattesats 0,15 % 0,15 %

Beregnet betalbar skatt formue 450 636

  

Spesifikasjon	utsatt	skatt	 	 	 	 	 Netto	

	 Positive	 Negative	 Positive	 Negative	 endring	

Saldo på Gevinst- og Tapskonto 19 164  23 954  4 791

Finansielle anleggsmidler - HTF-obligasjoner

 i selskapsporteføljen  19  22 -3

Investeringseiendom i selskapsporteføljen 

(MF 3) og driftsløsøre 1 565  2 030  465

Pensjonsforpliktelse, endring i netto forpliktelse  9 783  680 9 103

Sum	midlertidige	forskjeller	 20	729	 9	802	 25	985	 702	 14	356

Fremførbart underskudd  0  11 914 -11 914

Urealiserte verdier i selskapsporteføljen 

utenfor fritaksmetoden 16 534  6 149  -10 385

Utligning -9 802 -9 802 -12 615 -12 615 0

Netto midlertidige forskjeller 27 461 0 19 519 0 -7 942

Fører ikke utsatt skattefordel 0 0 0 0 0

Grunnlag balanseføring 27 461 0 19 519 0 -7 942

     

Skattesats 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Utsatt skatt / skattefordel 6 865 0 4 880 0 6 865

Utsatt skatt i balansen pr. 31.12.2019     4 880

Endring utsatt skatt / skattefordel     1 986

Årets	skattekostnad	 2020	 2019

Betalbar skatt, formue 450 636

Betalbar skatt, alminnelig skatt 4 557 0

For lite (+) / mye (-) avsatt tidligere år -718 -1 370

Endring balanseført utsatt skatt 1 986 -2 368

Sum	skattekostnad	 6	275	 -3	101
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 2020	 2019 
    
Finansinntekter 632 724 335 879
-pliktig renter premiereserve -135 559 -65 543
-pliktig rente premiefond -2 214 -2 572

Renteresultat	 494	952	 267	764
    
Fra (til) kursreguleringsfond -532 813 -235 313

Realisert	renteresultat	 -37	862	 32	452
    
Samlet premie til administrasjon 29 349 15 031
Fra (til) administrasjonsreserve 7 426 2 077
Faktiske omkostninger -23 921 -18 108
Administrasjonsresultat 12 855 -1 000

Risikoresultat	 40	042	 6	877
   
 
Et positivt renteresultatet hensyntatt kursreguleringsfondet kan 
generelt avsettes med inntil 100 % til tilleggsavsetninger    
 og overskytende til kundens premiefond. Ved negativt rente-
resultat kan tilleggsavsetning brukes til å dekke opp tapet.   
 
 Risikoresultatet kan generelt avsettes med inntil 50 % 
til risikoutjevningsfond og overskytende til  kundens premiefond.  
  
 Administrasjonsresultatet avregnes mot egenkapitalen.  
 

Note	7	-	Netto	realiserte	drifts-,	rente-	og	
utbytteinntekter	fra	investeringer	(1	000	kr)

Note	8	-	Resultatanalyse	(1	000	kr)	

	 2020	 2019

Bygninger	og	andre	faste	
eiendommer,	leieinntekter   
 
Netto inntekt fra 
Schweigaards gate 6, Oslo 3 310 1 487

Netto inntekt fra datterselskap 
Wergelandsveien 21 AS:    
* renter konsernlån 3 097 3 097
* årets utbytte 2 074 0
    
Finansielle	eiendeler	som	måles	
til	amortisert	kost:   
 
Renteinntekter fra medlemsutlån 2 890 992
Renteinntekter fra obligasjoner 
kategorisert som fordringer 6 995 9 617
    
Finansielle	eiendeler	som	måles	
til	virkelig	verdi:   
 
Renteinntekter fra ihendehaver-
obligasjoner og sertifikater 27 082 29 532
Renteinntekter fra bankinnskudd/
andre renter 1 627 540
Utbytte 64 893 16 195
   
 
Diverse 3 808 -2 067
    
Sum	 115	775	 59	392
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Note	9	-	Kapitalavkastning

 2020	 2019	 2018	 2017	 2016
	 	 	 	 	
Bokført kapitalavkastning 1,6 % 3,4 % 4,8 % 3,9 % 5,3 %
Verdijustert kapitalavkastning 7,7 % 10,3 % 0,3 % 7,5 % 6,1 %
    

Note	10	-	Bygninger	og	andre	faste	eiendommer	i	konsern	(1	000	kr)

Kapitalavkastningen er beregnet etter Dietz`modifiserte beregningsmetode, jfr. forskrift om beregning 
av kapitalavkastning. 

Bokført avkastning for 2019 er korrigert i forhold til tilsvarende note for 2019, da feil avkastning var oppgitt. 

Wergelandsveien 21 AS eier 100 % av API Wergelandsveien 21 AS. 

Viken pensjonskasse har følgende tilknyttet selskap:  

Viken Pensjonskasse eier 1/3 av Galleri Oslo Invest AS.

Inntekt	fra	investering	i	datterselskap	består	av:	 	 2020	 2019 
 
Renteinntekter utlån datterselskap  3 097 3 097
Årets utbytte og konserbidrag  2 074 0
Sum	inntekter	fra	datterselskap	 	 5	171	 3	097
  
Verdiendring på investering i datterselskap er i 2020 resultatført med 13 mill kroner.  
  
Fordringer	på	datterselskap	består	av:	 	 2020	 2019
  
  
Konsernlån inkl. pål. renter pr.31.12.  88 478 88 478
Gjenstående konsernbidrag 2019  126 0
Utbytte for siste år  2 000 0
Sum	fordring	på	datterselskap	 	 90	604	 88	478 
 

Note	11	-		Investeringer	i	datterselskap,	tilknyttede	selskaper	og	utlån	til	datterselskap	(1	000	kr)	
	 	 	Viken pensjonskasse har følgende datterselskap:

Selskapets	navn	/	Forretningskontor Anskaffelsestidspunkt Antall	aksjer Aksjekapital	i	1.000	kr Eierandel/	Stemmeandel

Wergelandsveien 21 AS, Oslo 17.12.15 9 656 360 9 656 100 % 
 

Anskaffelses-	
kost

Balanseverdi Resultat	2020 Egenkapital	pr.	
31.12.2020

Wergelandsveien 21 AS, Oslo 70 705 147 368 2 767 33 552 
 

Viken pensjonskasse har ytet et lån til 
datterselskapet, Wergelandsveien 21 AS 
som følge av innløsning av langsiktig 
gjeld mot banken ved oppkjøp. Gjelden 
oppstod 17. desember 2015 og ble økt i 
2018. 
 
Renter på konsernlån er beregnet med 
3,5% p.a. 
 

Selskapets	navn	/	
Forretningskontor

Selskapets	navn	/	Forretningskontor Anskaffelsestidspunkt Antall	aksjer Aksjekapital	i	1.000	kr Eierandel/	Stemmeandel

Galleri Oslo Invest AS , Oslo 03.01.20 30 000 1 000 33 % 

Anskaffelses-	
kost

Balanseverdi Resultat	2020 Egenkapital	pr.	
31.12.2020

Galleri Oslo Invest AS , Oslo 70 010 69 906 -104 333 
 

Selskapets	navn	/	
Forretningskontor

Direkteeiet	eiendom	av	følgende	eiendommer
	 	 	 	
	 Kostpris	 Markedsverdi	 Mer-/mindreverdier
    
Schweigaards gate 6, Oslo (direkteeiet) 34 177 46 500 12 323
Sum	eiendommer	 34	177	 46	500	 12	323
    
 Lokalene i Schweigaards gate 6,  (del av Oslo Galleri) eies direkte av pensjonskassen. Av lokalene benyttes ca 35%    
 av pensjonskassen, mens det øvrige leies ut til Oslo Tannhelsetjeneste KF og behandles som investeringseiendom.   
 Balanseverdiene pr. 31.12.er fastsatt etter takst i hht.uavhengig ekstern vurdering og antas å gi uttrykk for   
eiendommenes virkelige verdi pr. 31.12.    . 
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Obligasjoner	målt	til	amortisert	kost	og	klassifisert	under	“Utlån	og	fordringer”    
    
 Anskaffelseskost/	 Balanseverdi	 	Markedsverdi		
	 pålydende	 inkl.	pål.	renter	 inkl.	pål.	renter	
Felt Z AS 17/23 3,95% 11 800 12 067 12 199
Helsehuset 1 AS 16/26 3,70% 51 300 51 352 52 706
Forskningsveien II AS 17/26 3,70% 39 300 39 708 40 670
Mjåvand AS 17/24 3,95% 12 400 12 624 12 362
NHV 25 Holding AS 17/27 3,62% 30 200 30 749 31 364
Nydalen Eiendomsholding AS 17/25 3,68% 22 190 22 436 22 830
Oslo Sentrumsholding AS 17/27 3,85% 28 148 28 540 28 778
IK Gruppen AS 18/28 4,54% 38 300 39 887 38 242
Offentlige Bygg Hamar AS 18/23 3,80% 8 400 8 534 8 568
Realkapital 6 AS 4,17% 16/26 68 000 68 278 72 307
Tunga Invest II AS 17/22 3,60% 30 000 30 000 33 779
Utlån til medlemmer; jfr. note 19 76 116 76 396 76 396

Sum	obligasjoner	målt	til	amortisert	kost	 	 	
under	“Utlån	og	fordringer”	 416	154	 420	571	 430	202
   

Obligasjonene har fast avkastning fram til forfall. Innløsning skjer til pålydende. Mer-/mindreverdier bokføres ikke.   

Rentebærende	verdipapirer	til	virkelig	verdi	over	resultatet    
 
 Pålydende	 Anskaff.	kost	 Balanseverdi
	 	 	 inkl.	pål.	renter

Industriforetak 30 232 29 135 27 221
Sum	obligasjoner	 30	232	 29	135	 27	221
    

Norske	obligasjonsfond  Anskaff.	kost	 Balanseverdi

Alfred Berg Nordic Investment Grade  479 886 505 613
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration  350 334 362 593
DNB Obligasjon E  832 750 842 757
Holberg Kreditt  100 000 103 473
Storebrand Norsk Kreditt IG  1 213 646 1 213 892

Sum	norske	obligasjonsfond	 	 2	976	617	 3	028	328
    
Utenlandske	obligasjons-	og	pengemarkedsfond    

BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund  100 000 100 638
Caribbean Opportunities Fund - Class A USD SHARES  20 787 12 843
Mercer short Duration Global bond fund 1 - Quoniam  635 587 681 461
Mercer short Duration Global bond fund 2 - Pimco  350 680 371 071
SEB AKL Ashmore Emerging Market Bonds USD  30 037 70 628
SEB Inst. US High Yield Bonds (Riversource) DKK  31 482 46 141

Sum	utenlandske	obligasjonsfond	 	 1	168	572	 1	282	780
    
Sum	rentebærende	verdipapirer	 	 4	174	324	 4	338	330	 	
  	
	

Note	12	-	Obligasjoner	og	obligasjonsfond	(1	000	kr)		 	
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   Anskaff.	kost	 Balanseverdi	
	
Norske	aksjer
Norteak AS   28 095 33 779
Havila Shipping ASA   14 099 116
Solstad Farstad ASA   4 675 517
Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS   1 917 2 287
Union Core Real Estate Fund AS   600 656
Sum	norske	aksjer	 	 	 49	386	 37	355
    
Utenlandske	aksjer	og	ETF    
Profi Fastigheter IV Aksje   10 799 18 004
Sum	utenlandske	aksjer	og	ETF	 	 	 10	799	 18	004
    
Norske	aksjefond    
Norgesinvestor IV A   3 134 4 739
Norgesinvestor IV B   348 527
Aberdeen Eiendomsfond Norge 1 KS   193 162 226 379
Storebrand Eiendomsfond Norge KS   108 441 138 672
Union Core Real Estate Fund IS   59 400 64 958
Alfred Berg Gambak C   60 013 123 613
Alfred Berg Norge Inst   19 390 151 500
Carnegie Norge IV   8 850 62 208
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II   90 840 184 739
Nordea Stabile Aksjer Global   138 114 195 595
ODIN Sverige A   30 694 196 589
Skagen Kon-Tiki D class   26 137 65 730
Storebrand Global Indeks Valutasikret B   505 000 556 100
Storebrand Global Solutions   56 224 179 120
Sum	norske	aksjefond	 	 	 1	299	746	 2	150	468
    
Utenlandske	aksjefond    
China New Enterprise Investment Fund II   10 050 34 759
Danske PEP III EUR   4 170 679
Danske PEP III USD   2 184 1 337
Danske PEP IV EUR   6 085 4 815
Danske PEP IV USD   6 565 5 076
Northzone VII L.P.   25 497 14 972
Northzone VIII L.P.   25 711 41 874
Saga VI EUR   19 465 24 130
Saga VI USD   15 166 17 897
Northzone VI   9 667 9 483
Aberdeen IPP Asia   21 114 36
Profi Fastigheter IV AB Holding   384 2 498
Ardevora Global Long-Only Equity SRI Fund   258 230 323 788
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Choice Fund  239 936 516 902
C Worldwide Etisk III   60 000 67 906
Carnegie Worldwide Global Aksjer Etisk   22 337 44 724
European Stars Equity Fund - BP - NOK   11 511 26 762
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund   3 590 9 467
CS Global Infrastructure Fund   13 953 19 170
Waste Resources Fund L.P.   8 153 14 358
Sum	utenlandske	aksjefond	 	 	 763	768	 1	180	634
    
Utenlandske	hedgefond    
Sector Healthcare   12 900 27 876
Sum	utenlandske	hedgefond	 	 	 12	900	 27	876
Sum	aksjer	og	fondsandeler	 	 	 2	136	600	 3	414	339
    

Investeringene i fondsandeler er en veldiversifisert portefølje.  Porteføljen er spredt på ulike  
 forvaltningsselskaper, egenkapitalinstrumenter og regioner.   
 

Note	13	-	Aksjer	og	andeler	til	virkelig	verdi	over	resultatet	(1	000	kr)		
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Note	14	-	Verdsettelse	fordelt	etter	metodenivå	(1	000	kr)	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

  Nivå	1	 	Nivå	2	 	Nivå	3	 Sum 
        
 
Obligasjoner  0 27 221 0 27 221
Norske aksjer 633 0 36 722 37 355
Utenlandske aksjer og ETF 0 0 18 004 18 004
Norske aksjefond 1 715 194 0 435 274 2 150 468
Utenlandske aksjefond 1 023 078 0 157 556 1 180 634
Norske obligasjonsfond 0 3 028 328 0 3 028 328
Utenlandske obligasjonsfond 0 1 282 780 0 1 282 780
Finansielle derivater 0 0 0 0
Utenlandske hedgefond 27 876 0 0 27 876
Bank og fordringer 71 562 0 0 71 562

 2	838	343	 4	338	330	 647	557	 7	824	230

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 valgt 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.    
 
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 rente-
relaterte derivater for å styre markedsrisikoen knyttet til obligasjonsporteføljen. Hensikten er å effektuere strategien på en mest 
mulig effektiv måte uten å øke risikoeksponeringen.     
    
Likviditetsrisiko	    
Pensjonskassen skal til enhver tid holde en likviditetsreserve som tilsvarer to måneders pensjonsutbetaling. Pensjonskassen kan på 
kort varsel omgjøre noe av sine investeringer til likviditet.    

Note	15	-	Finansiell	risiko		 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	

Pensjonskassen klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et virkelig verdi 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). 
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Solvenskapitalkravet pr. 31.12 består av følgende elementer: 
     
     
 
      
 
      
Samlet	risiko	 	 2020	 2019
   

Renterisiko   0 69

Aksjerisiko   1 154 504

Eiendomsrisiko   193 121

Valutarisiko   216 34

Kredittrisiko   432 197

Konsentrasjonsrisiko   0 6

Forsikringsrisiko inkl avgangsrisiko   180 139

Motpartsrisiko   11 10

Operasjonell risiko   35 15

Diversifisering   -409 -261

Justering for den tapsabsorberende evnen til utsatt skatt   -272 709

Samlet	solvenskapitalkrav		 	 1	541	 1	543

   

Samlet	ansvarlig	kapital		 	 2020	 2019

Innskutt EK  388 248

Risikoutjevningsfond  103 59

Annen EK  351 232

Tilleggsavsetninger  494 198

Kursreguleringsfond  1 428 581

Merverdier HTF-porteføljen  2 -1

Justering til beste estimat (BE)  -204 49

Ansvarlig	kapital	uten	overgangsregelen	 	 2	563	 1	366

Solvenskapitaldekning	uten	overgangsregelen		 	 166	%	 193	%

Effekt	på	ansvarlig	kapital	av	overgangsregelen	 	 153	 0

Ansvarlig	kapital	med	overgangsregelen	 	 2	716	 1	366

Solvenskapitaldekning	med	overgangsregelen		 	 176	%	 193	%

Note	16	-	Solvenskapitaldekning	(milloner	kroner)	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	



ÅRSBeRetning og RegnSkap 2020

34

Kursreservene utgjør pr. 31.12. 1 546,5 millioner kroner (selskap og kundeportefølje samlet).  
Av dette er 1 432,9 millioner kroner avsatt til kursreguleringsfondet i kundeporteføljen.    
  
Pr. 31.12 finnes følgende urealiserte gevinster og tap i forvaltningsporteføljen:  
  
     
 
 Ansk.-	 Virkelig	 Urealisert
	 kost	 verdi	 gevinst/tap
    
Aksjer i datterselskap 140 715 217 274 76 559
Obligasjoner og sertifikater 1 912 27 621 25 709
Obligasjonsfond 4 145 189 4 311 108 165 919
Aksjer/ETF 529 468 619 541 90 074
Aksjefond 1 606 584 2 794 797 1 188 214

Sum	 6	423	868	 7	970	343	 1	546	474

Det er i 2020 realisert et netto tap på 15,2 mill.kr. i verdipapirporteføljen:    
    
 Gevinst	 Tap	 	Netto	
	 	 	 gevinst/tap	
    
Rentepapirer 17 517 -57 224 -39 707
Aksjer/aksjefond/annet 130 488 -105 940 24 548

Sum   -15 159

Note	17	-	Urealiserte	gevinster/tap	og	kursreguleringsfondet	i	pensjonskassen	(1	000	kr)	

Note	18	-	Realiserte	kursgevinster	og	-tap	(1	000	kr)

Note	19	-	Pantelån	(1	000	kr)

Sannsynligheten for tap i utlånsporteføljen anses å være svært liten. 
Det er ikke konstatert tap i 2020.  
Lån ytes innenfor 80% av lånetakst med 1. prioritets pant i eiendommen. 
 
  
 Beløp 
  
Lån til medlemmer 76 116 
Påløpte renter 280  
  
Bokførte	utlån	 	76	396 
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Bokførte	verdier		 	 	
(i	1.000	kroner)	 Inventar	 Edb-/kontorutstyr	 Sum
   
Anskaffelseskost pr. 1.1. 659 16 674
Tilgang i året  0 0 0
Avgang i året 0 0 0
Samlede avskrivninger -172 -11 -183

Bokf.verdi	pr	31.12.	 486	 5	 491
   
Avskrevet	2020	 172	 11	 183
Avskrivnings-sats 10-25 % 33 % 
   
Investering	i	og	salg	av	driftsmidler	 	 	
(1	000	kr)	 2020	 2019 

Tilgang 0 155 
Avgang 0 0 
   
  
   

    
 
 Innskutt	 Annen	opptjent	 Risikoutjevnings-	
	 egenkapital	 egenkapital	 fond 
     
Pr.	31.12.19	 247	739	 231	996	 59	474
    
Tilført ved fusjon 67 977 92 647 22 215
Tilflyttet egenkapitalinnskudd 55 993  
Nye innskudd av egenkapital 16 642  
    
Teknisk resultat    
Overført fra teknisk resultat  25 359 
Overført fra bokført avkastning  -1 340 1 340
    
Øvrige resultatelementer    
Realisert avkastning av inv. i selskapsport./øvrige kostnader  -10 960 
Endring merverdier i egenkapital  7 128 

Pr.	31.12.20	 388	350	 344	830	 83	029
    
    
Annen opptjent egenkapital består av overskuddsgenerert egenkapital med 227,8 millioner kroner 
(inngår som del av  kjernekapital) og opparbeidede merverdier med 113,7 millioner kroner.   
 
 
Risikoutjevningsfondet representerer en buffer mot negativ uføre- og dødelighetsutvikling.    
Overskudd i risikoresultat skal normalt tilbakeføres kundene med minimum 50%, mens et underskudd utover   
 fondets størrelse skal dekkes av pensjonskassens egenkapital.  Maksimal størrelse på risikoutjevningsfondet er 
150% av årets risikopremie.  Kun renter er tilført fondet i 2020.   

Note	20	-	Driftsmidler		(1	000	kr)	

Note	21	-	Bundne	skattetrekksmidler

Skattetrekksmidler holdes på egen bankkonto. Innestående saldo; 16,5 mill. kr.   
er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk pr. 31.12.  
      

  
Note	22	-	Egenkapital	(1	000	kr)
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Note	23	-	Solvensmargin	(1	000	kr)

 2020	 2019	

Solvenskapital   
Sum ansvarlig kapital 619 493 393 332
50% av tilleggsavsetninger 249 960 99 114
50% av risikoutjevningsfond 41 514 29 737

Sum solvenskapital (ingen fradrag) 910 967 522 184
   

Solvensmarginkrav 251 757 115 109
   
Solvensmarginkapital i prosent   
av solvensmarginkrav 361,8 % 453,6 % 

Note	24	-	Bevegelser	i	forsikringsmessige	
avsetninger	(1	000	kr)

1.												Inngående	balanse	 2	641	256	 198	229	 580	959	 115	801
2.												Resultatførte	endringer	i	forsikringsforpliktelser    
 
                2.1 Netto resultatførte avsetninger  1 576 189 -39 663 532 813 108 913
                  2.1.1 Øvrige netto resultatførte avsetninger 198 371   
                  2.1.2 Avsetning tilknyttet tilflytting fra KLP 1 377 818   
                2.2 Overskudd på avkastningsresultatet      461   
                2.3 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene     40 042

Sum	resultatførte	endringer	i	forsikringsforpliktelser	 1	576	650	 -39	663	 532	813	 148	955

3.												Ikke	resultatførte	endringer	i	forsikringsforpliktelser    
 
                3.1 Overføringer mellom fond    -112 160
                3.2 Overføringer til/fra pensjonskassen    
 
                3.3  Overføring fusjon BFPK 1 563 066 57 038 319 099 17 246
                3.4 Overføring tilflytting fra KLP  284 316  5 469

Sum	ikke	resultatførte	endringer	i	forsikringsforpliktelser	 1	563	066	 341	354	 319	099	 -89	446

4.												Utgående	balanse	 5	780	973	 499	920	 1	432	871	 175	311
    
 
Premiereserve inkluderer administrasjonsreserven og erstatningsavsetninger.     
Erstatningsavsetningen i premiereserven utgjør 33,3 millioner kroner. Pensjonskassen er fullt oppreservert.   
 Tilleggsavsetninger i forsikringsfondet representerer en forsikringsmessig buffer som kan benyttes i de år den   
 finansielle avkastningen ikke er tilstrekkelig til å dekke de forsikringstekniske avsetninger.    
 
 Midler som ble frigjort som følge av endringene i tjenestepensjon i offentlig sektor er overført til premiefondet med 
51,2 millioner kroner.  Det er estimert at ytterligere 237 millioner kroner vil frigjøres fra premiereserve til premiefond, 
når endringen i tjenestepensjon er ferdig gjennomført i forsikringssystemet.    
 

Premiereserve			Tilleggsavsetning			Kursreguleringsfond			Premiefond
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Note	25	-	Sensitivitetsanalyse

Beregningsforutsetning	 	Endring		 	 	Effekt	på	brutto	premiereserve	  
    
   1	000	kr		 	 Prosent 

Dødelighet - 10 % 144 900 2,60 %
Uførehyppighet + 20 % 22 600 0,40 %
     
 

Note	27	-	Nærstående	part

Viken Pensjonskasse er opprettet som følge av etableringen av Viken fylkeskommune fra 01.01 2020.    
Og omfatter de tidligere fylkeskommunene: Akershus Fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune.  
 
Fra 01.01.2020 er Akershus fylkeskommunale pensjonskasse fusjonert med Buskerud fylkeskommunale Pensjonskasse  
til Viken pensjonskasse. Østfold fylkeskommune hadde sine forsikringsordninger i KLP, og har flyttet sine ordninger til 
Viken Pensjonskasse med overtagelse av forskingsrisiko fra 01.01.2020.   
   
Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte i henhold til vedtektene.   
   
Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet med egen regnskapsføring. Pensjonskassens midler holdes adskilt    
fra Fylkeskommunens midler og hefter ikke for Fylkeskommunens forpliktelser.   
   
Fylkeskommunens samlede kjernekapitalinnskudd i pensjonskassen utgjør 388,4 millioner kroner pr. 31.12.   
Inkludert i tallet er innskudd fra det heleide Akershus Energi-konsernet og annen fylkeskommunalt tilknyttet virksomhet.  
 
Medlemsbedriftenes premiefond er månedlig godskrevet 2,0% p.a. garantert rente med totalt 2,2 millioner kroner 
i 2020, kfr. også note 26.   
   
Pensjonskassen har pr. 31.12. ingen plasseringer i obligasjoner utstedt av Viken Fylkeskommune.   

	 	 2020	 2019	 2018
	 	 	 	
Premiefond 31.12.  175 311 115 801 136 266
Årets premie  520 219 222 786 188 985
Premiefondets størrelse i forhold til årets premie  33,7 % 52,0 % 72,1 %
    
Premiefondets	anvendelse	de	siste	3	år	 	 2020	 2019	 2018
    
Inngående balanse  115 801 136 266 102 538
Innbetalt til premiefond  0 0 0
Benyttet til premiebetaling  -112 160 -91 791 -58 797
Frigjort premiereserve  55 494 31 186 0
Premiereserve frigjort som følge av endringene i 
tjenestepensjon i offentlig sektor   51 206 0 0
Avregnet utbetalinger  0 0 6 764
Godskrevet for mye betalt likviditetspremie  0 0 21 626
Garantert rente, 2,0% p.a.  2 214 2 572 1 647
Tilført ved fusjon  17 246 0 0
Tilflyttet fra KLP  5 469 0 0
Fra årets renteresultat  0 30 691 61 970
Fra årets risikoresultat  40 042 6 877 519

Utgående	balanse	 	 175	311	 115	801	 136	266
    
Premiefondet er de forsikredes eiendom.  Fondet kan benyttes til premiebetalinger.    
    

Note	26	-	Premiefond	(	1	000	kr	)
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Note	28	-	Overføring	av	premiereserve,	pensjonskapital	og	tilleggsavsetninger	(1	000	kr)	 	
	 	

  2020	 Antall	 2019	 Antall

     

Tilflyttet premiereserve  1 377 818 4602 0 0

Tilflyttet tilleggsavsetninger  120 960  0 

Tilflyttet kursreserve  163 357  0 

Tilflyttet premiefond  5 469  0 

Tilflyttet fond for regulering av pensjoner mm.  0  0 

  

  1	667	603	 	 0 

     

Medlemmer fra Østfold fylkeskommune ble tilflyttet fra KLP fra 01.01.2020.   

Note	29	-	Hendelser	etter	balansedagen

Pandemien som inntraff i 2020 anses ikke å ha skapt vesentlig vedvarende usikkerhet 

om foretakets evne til fortsatt drift.    

   

Når endring til ny tjenestepensjon i offentlig sektor er gjennomført på alle medlemmer

i forsikringssystemet, er det estimert  at ytterligere 237 millioner kroner vil frigjøres fra 

premiereserve og godskrives premiefond.   

   

Utover ovennevte har det ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har vesentlig 

betydning for foretakets stilling og resultat.   

Årsregnskapet er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt drift.   
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Til styret i Viken pensjonskasse 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Viken pensjonskasses årsregnskap som viser et totalresultat på kr 21 526 000. Årsregnskapet består av 
balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 
av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet 
slik det kreves i lov og forskrift, og har 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 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra 
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

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 øvrig informasjon med det formål å vurdere 
hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, 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. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om 
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så 
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 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 
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Aktuarens beretning 
 
 
 
 
 
Til styret i Viken pensjonskasse 
 
Som ansvarshavende aktuar skal jeg sørge for at pensjonskassen til enhver tid blir 
drevet på en forsikringsteknisk ansvarlig måte. I henhold til dette har jeg vurdert den 
forsikringstekniske situasjonen for pensjonskassen for regnskapsåret 2020. 
 
Det er frigjort 6,6 MNOK fra premiereserve til premiefond på Buskerud-bestanden på 
grunn av overgang til Viken pensjonskasse sin uføretariff. I tillegg er det frigjort 51,2 
MNOK fra premiereserve til premiefond på grunn av ny offentlig tjenestepensjon 
knyttet til avkortingsbrøk (30-deler til 40-deler). Det har vært systemmessige 
utfordringer hos fagsystem, som gjør at alle effekter ved overgang til ny offentlig 
tjenestepensjon ikke kan endelig fastsettes. Det er estimert ytterligere 237 MNOK i 
premiereserven som skal frigjøres til premiefond når fagsystemet er fullstendig 
oppdatert på ny offentlig tjenestepensjon. 
 
Etter min vurdering er de forsikringstekniske avsetninger i balansen per 31.12.2020 
og de tilhørende avsetninger som er foretatt til disse fondene i resultatregnskapet for 
2020 tilstrekkelige. 
 
 
Oslo 11. mars 2021 
 

 
 
 

Finn Harald Opsjøn 
Aktuar 
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