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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. Opprettelsen av 
en pensjonskasse for Viken fylkeskommune har gitt 
betydelige stordriftsfordeler med reduserte kostnader i 
prosent av forvaltningskapitalen.

Pensjonskassen har ansvar for pensjonsordningene til 
Viken fylkeskommune og 25 tilknyttede virksomheter. 
Samlet har vi 25.900 medlemmer fordelt på 5.600 
aktive, 6.900 pensjonister og 13.400 med oppsatte 
rettigheter. Pensjonskassen hadde ved utgangen av 
2021 en forvaltningskapital på 10 milliarder kroner og 
er en av landets største offentlige pensjonskasser. 

Viken pensjonskasse har i 2021 videreført og utvidet det 
brede faglige samarbeidet med andre kommunale pen-
sjonskasser som vi tok initiativ til i 2020. Blant annet har 
vi sammen med 16 pensjonskasser utviklet en digital, 
interaktiv «forklaring av pensjonsordningen på en enkel 
måte» med video og «voiceover». De interaktive infor-
masjonssidene lanseres etter planen våren 2022.

Viken pensjonskasse er engasjert i utviklingsprosjektet 
Galleri Oslo hvor vi representerer egne og fylkes-
kommunes eierinteresser. Prosjektet drives sammen 
med to av Norges største eiendomsutviklere, Entra 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. 
Planinitiativ ble sendt i februar 2021 og planprogrammet 
forventes lagt ut til høring i løpet av april 2022.

Vi har gjennom hele 2021 arbeidet videre med tilpas-
ninger til det nye IORP II-regelverket, som trer i kraft fra 
01.01.2023. Vi vil fortsette vårt fokusområde på dette 
området i 2022. 

Fylkestinget vedtok 23. februar 2022 at Viken fylkes-
kommune skal oppløses og deles i tre «nye» fylkeskom-
muner; Akershus, Buskerud og Østfold fra 01.01.2024. 
Pensjonskassen vil tilpasse seg dette ved å søke finans-
tilsynet om konsesjon som «interkommunal pensjons-
kasse», og fordele medlemmer og midler på tre kon-
trakter med virkning fra samme dato. På denne måten 

bjarne refsnes, administrerende direktør

Viken pensjonskasse 
– bygger videre
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kan de nye fylkeskommunene velge å opprettholde de 
stordriftsfordelene som ligger i en samlet pensjonskasse. 
Samtidig vil pensjonskassen sikre lokal tilstedeværelse.

Nytt pensjonsadministrasjonssystem
VIPK innledet våren 2021 et samarbeid med AKSIO AS 
om å utvikle et nytt pensjonsadministrasjons- og saks-
behandlersystem. Systemet skal settes i drift 1. januar 
2023 og vil effektivisere og kvalitetssikre saksbehan-
dling og pensjonsadministrasjon. Systemet bygges på 
moderne dataplattformer og vil ha digitale grensesnitt 
og automatisk dataoverføring mot offentlige registre og 
andre pensjonsinnretninger innen overføringsavtalen. 
I tillegg utarbeides det en ny medlemsportal og arbeids-
giverportal. Flere andre kommunale pensjonskasser har 
vist interesse for å ta del i prosjektet.

Rådgivende lege
VIPK inngikk avtale med ny rådgivende lege sommeren 
2021. Rådgivende lege tilbyr samtaler med medlemmer
som søker uføreytelser. I samtalen vektlegges hva som 
er gjort av medisinsk oppfølging og tilrettelegging på 
arbeidsplass og om det kan gjøres mer for å komme 
raskere tilbake i arbeid.  Det er en målsetting å få 
samtale og oppfølging hos rådgivende lege tidligst 
mulig. Rådgivende lege er medlem av kjernegruppa i 
«Nærværsprosjektet» i Viken fylkeskommune og brukes 
som foreleser på temaet «Vi er hverandres arbeidsmiljø».  
«Nærværsprosjektet» er for ansatte innen renhold og 
vektlegger tiltak som fremmer nærvær og betydningen 
av tidlig oppfølging og støtte. Sykefraværet har gått 
merkbart ned i de første 9 månedene av prosjektperioden. 

Rådgivende lege har også samarbeidet med HR/HMS-
seksjonen på metoder i sykefraværsarbeidet og oppfølging 
med vekt på tidlig forebygging og tilrettelegging. Det 
planlegges for videre fellestiltak med HR/HMS-seksjonen 
innen opplæring, rutiner og ledelse i det forebyggende 
arbeidsmiljøarbeidet som fremmer nærvær. Dette arbeidet 
bidrar også til å redusere fremtidig uførhet til beste for 
de medlemmer det gjelder og lavere pensjonskostnader 
for arbeidsgiver.

Koronasituasjonen
Pensjonskassens lokaler har vært stengt for fysisk 
besøk fra midten av mars 2020 og gjennom hele 2021. 
Ansatte har arbeidet fra hjemmekontor i store deler av 
2021 med unntak av de perioder med lettelser i korona-
tiltakene fra myndighetene. Driften av pensjonskassen 
har vært uforstyrret av pandemien mye som resultat av 
det digitaliseringsarbeid som var gjennomført i 2020. 
Dette til tross for at pensjonskassen opplevde økt syke-
fravær som følge av Covid 19 i 2021.

Best på avkastning i 2021
2021 var nok et godt finansår for pensjonskassen. 
Vi oppnådde gode resultater på investeringene i aksjer, 
eiendom og alternative investeringer. Verdijustert avkast-
ning i kundeporteføljen ble hele 10,6 % som er helt i 
toppen blant pensjonskassene og klart over livselskapene. 
Sammenlignet med KLP som oppnådde 8,4 % skapte vi 
en meravkastning på 220 millioner kroner i 2021. 
I 2020 var avkastningen i Viken pensjonskasse 7,7 %, 
mot 4,2 % i KLP. Viken pensjonskasse har dermed siden 
oppstartsåret 2020 oppnådd en meravkastning på til 
sammen 520 millioner kroner sammenlignet med KLP.
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bærekraftige investeringer – 
Miljø, samfunn og selskapsstyring
Ved opprettelsen av Viken Pensjonskasse bestemte fylkeskom-

munen at FNs bærekraftsmål skulle være førende, slik at 

samfunnsansvar blant annet knyttet til etikk og klima-/miljømål 

blir veid tungt ved plassering av midler. I markedet har slike 

vurderinger, ofte kalt ESG (miljø/Environment, samfunn/ Social, 

selskapsstyring/ Governance), fått vesentlig mer oppmerksomhet 

og støtte de seneste årene. Dette kommer blant annet til 

syne i de store kapitalinnstrømningene inn i fond med fokus 

på bærekraft i 2021 (Global Sustainable Fund Flows Report, 

Morningstar).

I følge en Reuters-analyse «How 2021 

became the year of ESG investing» kan 

selskaper som er gode på ESG vise 

til sterke resultater sammenlignet 

med det øvrige markedet til lik 

eller lavere risiko, og investorer 

har hatt stor suksess med å 

drive gjennom bærekraftstiltak i 

selskaper de  er investert i.

I tillegg til de finansielle bevis- 

ene for at ESG og god kapital-

forvaltning går hånd i hånd, samt 

egne ønsker om å bidra til positiv 

verdensutvikling, medvirker også 

regulatoriske endringer til å sette ESG 

på agendaen. Nytt pensjonskasse-

direktiv (IORP II), et EU-direktiv som er for-

ventet implementert i norsk lov fra 01.01.2023, 

stiller spesifikke krav til ESG i pensjonskasser. Blant annet blir 

det krav til at kapitalforvaltningsstrategien skal inneholde en 

vurdering av hvorvidt og hvordan ESG skal hensyntas. 

Medlemmer får også innsynsrett på samme tema. For pensjons-

kasser som tar hensyn til ESG i forvaltningen, blir det krav til 

årlig egenvurdering av klimarisiko.

I desember vedtok Stortinget en ny lov om offentliggjøring av 

bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for 

bærekraftige investeringer. Loven gir blant annet nye krav til 

offentliggjøring av informasjon og rapportering om bærekraft 

i fond og finansielle produkter. I praksis vil det bli lettere å 

navigere blant fond med fokus på bærekraft og kontrollere at 

forvaltningen lever opp til uttalt målsetning. Loven vil også gi 

enkelte lovpålagte opplysningskrav for pensjonskasser. Vi er posi-

tive til økt krav til informasjon og arbeider videre med dette i 2022.

Aktiviteter i 2021

Viken Pensjonskasse har arbeidet systematisk med ESG i løpet 

av 2021. ESG har vært på agendaen på samtlige styremøter. I 

2020 var fokus forankring. I 2021 har vi tatt steget videre 

og etablert en langsiktig strategi for bærekraft 

og samfunnsansvar, kartlagt forhold 

knyttet til ESG i vår investerings-

portefølje og evaluert konkrete 

tilpasninger av porteføljen slik 

at den samsvarer med våre 

langsiktige målsetninger.

Vi startet året med å 

gjøre en grundig gjen-

nomgang av porteføljen 

innenfor temaer relatert 

til ESG, blant annet 

karbonutslipp, ESG-rating 

og eventuell eksponering 

mot selskaper på Statens 

Pensjonsfond Utlands uteluk-

kelsesliste. Denne analysen har 

vi fulgt opp ved hvert kvartal i 2021 

slik at vi kan følge utviklingen i porte-

føljen. Blant annet ser vi en svært positiv 

utvikling når det gjelder andel av porteføljen som 

rapporterer på egne scope 1 og scope 2 utslipp. På ett år har 

andelen i porteføljen steget fra ca. 50 % til ca. 70 %. 

Det er en utvikling vi er godt fornøyd med.  Vi er avhengige av 

god informasjon om bærekraft for å ta fornuftige beslutninger 

om egen portefølje som er eksponert til en mengde selskaper i 

ulike regioner og sektorer.

Med økt kunnskap om ESG i egen portefølje kan vi også 

vurdere hvilke investeringer som ikke passer inn i porteføljen. Vi 

har i den forbindelse gjort en vurdering av kapitalforvalterenes 

forutsetninger for å prestere med høy kvalitet på ESG også i 
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tiden fremover. Til denne vurderingen fikk vi bistand av en tredje-

partsleverandør med spesialistkompetanse på ESG-vurdering 

av kapitalforvaltere. I februar 2021 ble det besluttet å selge 

beholdningene i tre av våre fond som følge av ikke-tilfreds-

stillende ESG- vurdering. Under gjeldende regelverk må slike 

nedsalg gjøres på en måte som ikke gir negative konsekvenser 

for pensjonskassens solvenskapitaldekning Det ble derfor lagt 

en langsiktig plan for nedsalg.

Viken Pensjonskasse har i februar 2021 arrangert en digital 

workshop om ansvarlige investeringer med deltagelse fra flere 

kommunale pensjonskasser. Formålet var å bygge kompetanse 

og konkretisere planer for det videre arbeidet. Pensjonskassene 

utrykte et felles ønske om å bruke vår samlede innflytelse som 

investorer til å påvirke selskaper og kapitalforvaltere. Blant 

annet tok vi kontakt med flere norske kapitalforvaltere med 

oppfordring om å opprette flere fond med målsetninger om 

bærekraft (såkalte artikkel-9 fond). Dette har allerede gitt resul-

tater ved at flere har valgt å opprette nye artikkel 9-fond. 

Dette viser at vi som investorer har betydelig innflytelse.

I andre og tredje kvartal deltok vi i testing av et verktøy for 

vurdering av klimarisiko i regi av Finansdepartementet og Klima- 

og Miljødepartementet. Som en av Norges største pensjons-

kasser er det viktig å for oss å bidra i denne utviklingen. Vi har 

i ettertid deltatt i evalueringsmøte sammen med livselskapene 

overfor departementene og gitt våre tilbakemeldinger om 

verktøyet.

I fjerde kvartal startet vi arbeidet med å konkretisere ESG-strate-

gien. Vi kartla vårt markedssyn på hvilken effekt faktorer knyttet 

til ESG vil ha på avkastning og risiko, samt vår motivasjon til å 

innarbeide ESG i kapitalforvaltningen. Basert på dette definerte 

vi våre overordnede målsetninger for ESG. Deretter definerte 

vi hvilke prosedyrer, aktiviteter og rutiner vi trenger for å nå 

disse målsetningene. Prosessen følger anbefalingene gitt av FNs 

Prinsipper for Ansvarlige Investeringer om hva en ESG-strategi 

bør inneholde. Våre overordnede målsetninger for ansvarlig 

kapitalforvaltning er som følger:

Pensjonskassens kapitalforvaltning skal 

bidra til bærekraftig verdensutvikling

Forhold knyttet til ESG anses som vesentlige for pensjons-

kassens avkastning og risiko. De er dermed en viktig driver for 

å ivareta mål om god risikojustert avkastning og skape trygge, 

stabile pensjoner for våre medlemmer og sponsor. 

FNs bærekraftsmål (2015) skal definere den overordnede retnin-

gen for bærekraftig verdensutvikling.

Vi skal integrere hensyn knyttet til ESG i våre 

investeringsprosesser og beslutninger

Vi skal etterstrebe og integrere ESG i våre egne beslutnings-

prosesser knyttet til sammensetning av aktiva, valg av forvalter 

og rapportering.

─ 
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Våre forvaltere skal til enhver tid integrere 

hensyn knyttet til ESG i sine investeringsprosesser 

og beslutninger, samt i sin eierskapsutøvelse

Det er våre kapitalforvaltere som avgjør porteføljeinnhold og 

fører den direkte dialog med underliggende selskaper. Det er 

pensjonskassens ansvar å velge forvaltere som har gode pro-

sesser for ESG-integrasjon og eierskapsutøvelse på våre vegne.

Pensjonskassen skal være initiativtaker og aktiv 

deltaker i investorsamarbeid innen ESG

Investorsamarbeid er et viktig virkemiddel for å samle påvirk-

ningskraften til likesinnede investorer, og slik oppnå sterkere og 

raskere resultater på vår innsats. Å være en aktiv deltaker i slike 

samarbeid er også viktig for å dele våre erfaringer og bidra til å 

forbedre praksis i hele vårt marked.

─ 

Vi skal ha et bevisst forhold til innholdet i vår portefølje

For å ha et nyansert syn på forhold knyttet til ESG i vår porte-

følje, skal vi være bevisste på hvordan vår kapital blir plassert 

selv om det er våre kapitalforvaltere som avgjør selve porte-

føljeinnholdet.

─

Vi skal være en pådriver for å øke tilgangen til og 

kvaliteten på ESG-informasjon

Vi skal arbeide for å øke tilgangen til informasjon om forhold 

knyttet til ESG i selskapene vi er eksponert for, gjennom fond-

ene vi investerer i. Vi skal være en pådriver for bedre data-

kvalitet og datadekning på området.

Helt mot slutten av året kom også en ytterligere lovendring som 

har stor betydning for pensjonskassens ESG-arbeid – Ny lov for 

«garanterte produkter». Under det tidligere regelverket var det 

strenge krav til fordeling av opparbeidede gevinster ved salg av 

fond eller investeringer. Dette har medført at pensjonskasser 

har måttet vurdere alle potensielle salg opp mot regnskapsmes-

sige effekter og innvirkning på solvenskapitaldekning. I praksis 

har det betydd at pensjonskasser har blitt sittende med gamle 

investeringer som kanskje ikke lenger er av tilfredsstillende 

kvalitet eller ikke samsvarer med pensjonskassens markedssyn, 

for eksempel innenfor ESG. Denne lovendringen medfører 

betydelig økt fleksibilitet i forvaltningen for offentlige pensjon-

skasser, og anledningen til å innrette hele porteføljen etter vårt 

syn på ESG.

Planer for 2022

Vi startet året 2022 med å vedta Viken Pensjonskasses første 

egne styringsdokumenter for ansvarlig og bærekraftig kapi-

talforvaltning, «strategi og policy for ESG», som ble vedtatt 

på styremøtet 18. februar. Med disse dokumentene som base 

sammen med økt fleksibilitet til å tilpasse porteføljen, vil vi 

gjennom 2022 ytterligere styrke ESG-arbeidet. Blant annet skal 

vi iverksette nye prosedyrer for oppfølging av datakvalitet, og 

vurdering av klimarisiko. Vi planlegger også å øke omfanget 

av vårt påvirkningsarbeid og investorsamarbeid. Vi viderefører 

arbeidet med å følge opp ESG-status i porteføljen minst hvert 

kvartal. I andre kvartal er det planlagt en ny runde med for-

valterevaluering med hensyn til ESG.
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   2021 2020 2019 2018 2017 2016

      

 1.  Arbeidsgivertilskudd inkl. rentegarantipremie  619 704   476 063   204 557   171 411   139 463   142 145 

 2.  Medlemspremie                    47 534  44 156   18 228   17 574   16 836   16 920 

 5.  Utbetalte pensjoner  261 506   262 534   109 424   105 075   104 438   90 779 

 6.  Driftskostnader  26 771   24 795   19 053   19 665   17 446   16 924 

 7.  Kjernekapital  946 610   619 493   393 332   393 740   366 537   342 435 

 10.  Kursreguleringsfond  1 974 691   1 432 871   580 959   345 646   473 210   346 598 

 11.  Premiereserve og erstatningsavsetning  5 930 990   5 780 973   2 641 256   2 490 654   2 371 146   2 282 115 

 12.  Risikoutjevningsfond  86 682   83 029   59 474   58 080   55 436   53 329 

 13. Tilleggsavsetninger  657 378   499 920   198 229   198 229   198 229   198 229 

14.   Premiefond  379 091   175 311   115 801   136 266   102 538   96 267 

15.   Forvaltningskapital  10 007 412   8 739 394   4 099 628   3 717 828  3 651 527 3 435 759

      

      

Driftskostnader i % av      

- forvaltningskapital  0,26   0,28   0,46   0,53   0,48   0,49 

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

Solvenskapitaldekning uten overgangsregel, % 166 166 193 198  

      

Medlemmer (antall forsikrede):      

Premiebetalende medlemmer  5 572   5 324   2 261   2 131  2037 2110

Oppsatte rettigheter (totalt) 13 423 13 154 8 233 7 209 8 124 7 973        

Pensjonister:      

Alderspensjon  5 278   5 052   2 593   2 389  2234 2026

AFP  og tidligpensjon   349   196   187  191 138

Uførepensjon  1 038   1 039   584   565  546 475

Ektefellepensjon  531   466   229   229  225 228

Barnepensjon  20   14   3   4  4 6
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FoRMål, oRGANISASjoN oG lEDElSE 
Viken pensjonskasse (VIPK) er en videreføring av Akers-
hus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) som ble 
etablert 1. januar 1952 av fylkestinget i Akershus.

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

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.

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. 

VIPK vektlegger likestilling som et ledd i arbeidsmiljøet. 
Pr. 31. desember 2021 har VIPK syv ansatte i full stilling 
(to kvinner og fem menn) og én ansatt i deltidsstilling 
(rådgivende lege).

Det er i 2021 ikke registrert skader eller ulykker. Regis-
trert sykefravær i 2021 var 199 dager, tilsvarende 11,0 
prosent (mot 2,5 prosent i 2020). Av dette var 10,7 
prosent langtidsfravær, og 0,3 prosent korttidsfravær. 

Styret har tegnet styreansvarsforsikring for styrets 
medlemmer og daglig leder, for mulig ansvar overfor 
foretak og tredjepersoner.  

Virksomheten forurenser i ubetydelig grad det ytre 
miljøet.

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

Revisjonsselskapet Deloitte AS, ved partner Gry Kjersti 
Berget, er pensjonskassens revisor.

Pensjonskassen hører inn under Finanstilsynets tilsyns-
område. Trygderetten er ankeorgan for vedtak som 

berører pensjon og samordning. Pensjonskassen har 
bankavtale med DNB. Depot vedrørende boliglån ivare-
tas av Intrum 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. 

åRSRESUltAt
VIPK oppnådde i 2021 et positivt resultat. Den verdi-
justerte avkastningen på kundeporteføljen ble 10,6 
prosent, og bokført avkastning 4,4 prosent. 

Pensjonskassens soliditet er sterk, og solvenskapital-
dekningen var på 166 prosent uten overgangsordning 
(176 prosent med overgangsordning).

Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av 
VIPKs eiendeler og gjeld. 

Pensjonskassen har en god økonomisk og finansiell 
stilling.

FoRSIKRINGSVIRKSoMhEtEN
Medlemmer 
VIPK er pliktig pensjonsordning for arbeidstakere i Viken 
fylkeskommune og virksomheter med fylkeskommunal 
tilknytning eller fylkeskommunalt eierskap. Følgende 
virksomheter har pr. 31. desember 2021 pensjons-
ordning i VIPK:

•	 Akershus	Energi	AS
•	 Akershus	Energi	Vannkraft	AS
•	 Akershus	Energi	Varme	AS
•	 Viken	Kollektivterminaler	FKF
•	 Akershus	Reiselivsråd
•	 Barne-,	ungdoms-	og	familiedirektoratet
•	 Barnevern
•	 Bufetat
•	 Stiftelsen	Buskerudmuseet
•	 Stiftelsen	Drammens	museum
•	 Familievern
•	 Glomma	Kraftproduksjon	AS
•	 Halden	Kraftproduksjon	AS
•	 Nitja	senter	for	samtidskunst
•	 Skien	Kraftproduksjon	AS
•	 Stiftelsen	Ahus	Boligselskap
•	 Stiftelsen	Emma	Hjort	Boligselskap
•	 Stiftelsen	Blakstad	Sykehus	Boligselskap
•	 Statsbygg	Øst
•	 Ungt	Entreprenørskap	Viken

Årsberetning og regnskap 2021



Årsberetning og regnskaP 2021

11

•	 Vardar	AS
•	 Vardar	Vannkraft	AS
•	 Vardar	Varme	AS
•	 Viken	fylkeskommune
•	 Viken	pensjonskasse

Pensjonskassen ivaretar vedtektsfestet pensjonsordning 
for fylkeskommunens politisk valgte representanter.

Pensjonsytelsene i Viken pensjonskasse følger av SGS 
2020 og omfatter alderspensjon, uførepensjon, ekte-
fellepensjon 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 leve-
aldersjusteres, slik at den enkeltes pensjon justeres for 
endringer 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. Alders-
pensjonen samordnes med tilsvarende ytelse i folket-
rygden. 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 pensjons-
grunnlaget), 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G, 
og 69 prosent 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.
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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 (netto-
pensjon). På grunn av overgangsregler utgjør ektefelle-
pensjon 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 avtale-
festet pensjon eller alderspensjon legges samlet faktisk 
medlemstid 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, 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 og barne-

pensjon reguleres med lønnsvekst. Ektefellepensjon 
reguleres med lønnsvekst frem til fylte 67 år. Deretter 
reguleres pensjonen i samsvar med lønnsvekst fratrukket 
0,75 prosentpoeng. 

Fra 2022 er det foreslått endringer i reguleringsprin-
sippene for pensjoner som reguleres med lønnsvekst 
fratrukket 0,75 prosentpoeng. Forslaget innebærer at 
man fra 2022 skal regulere disse ytelsene med gjen-
nomsnittet av lønns- og prisvekst, men ikke bedre enn 
lønnsvekst. Endringene er ikke vedtatt ennå.

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 fleste andre pensjons-
ordningene i offentlig sektor. Avtalen sikrer at arbeids-
takere, som har vært medlem av flere offentlige pen-
sjonsordninger, får pensjon fra siste ordning som om de 
hele tiden hadde vært medlem av én og samme ordning. 
Overføringsavtalens sikringsordning sikrer pensjons-
rettighetene opparbeidet hos en arbeidsgiver som opp-
hører. Administrasjon av Overføringsavtalen og Sikrings-
ordningen finansieres av arbeidsgiver ved egen avgift.  



Årsberetning og regnskaP 2021

13

Utviklingen i pensjonsbestanden: 

  2021  2020 Endring

Aktive medlemmer 
(inkl. AFP 62-64) 5 572  5 324 248
Oppsatte rettigheter 13 423  13 154 269
Pensjonister:   
Alderspensjonister 5 279 5 052 227
Uførepensjonister 1 038 1 039 -1
Enke(manns)pensjonister 531 466 65
Barnepensjonister (inkl. 
barnetillegg) 20 14 6

Sum medlemmer 25 863 25 049  814

Premieforhold
Ordinær årspremie (spare- og risikopremie ekskl. regu-
leringspremie) har i 2021 vært 9,31 % av pensjons-
grunnlaget inkl. 2,0 % arbeidstakerpremie. I tillegg er 
det innkrevet administrasjonspremie, tilskudd for ny AFP/
betinget tjenestepensjon. 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 2021 utgjør 667,2 
millioner kroner. Premieinntektene inkluderer årets 
reguleringspremie på 286,1 millioner kroner til dekning av 

årets lønns- og G-vekst og rentegarantipremie til selska-
pet med 8,0 millioner kroner.

FoRSIKRINGSMESSIGE AVSEtNINGER oG 
RESUltAtDISPoNERING
Pensjonskassens aktuar har foretatt forsikringsteknisk 
oppgjør pr. 31. desember 2021 i henhold til dødelighets-
forutsetningene i K2013. Grunnlaget for fastsettelsen av 
uføretariffen (KFSU2015) er uføreerfaringer fra og med 
år 2008. Grunnlagsrenten er 3,00 prosent p.a. for all 
opptjening 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. 
desember 2021.

Årets risikoresultat på 45,8 millioner kroner er i sin 
helhet godskrevet premiefondet.
 
Tilleggsavsetninger i forsikringsfondet representerer en 
forsikringsmessig buffer som i betydelig grad kan be-
nyttes dersom årets finansielle avkastning ikke er tilstrek-
kelig, og har blitt bygget opp med årlige avsetninger fra 
renteresultatet.

I 2021 er tilleggsavsetningene tildelt med 157,5 
millioner kroner fra overskuddet på renteresultatet. 
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Premiefondet har totalt blitt godskrevet med 45,7 
millioner kroner i form av garanterte renter og overført 
risikoresultat. Midler som ble frigjort som følge av en-
dringene i tjenestepensjon i offentlig sektor er overført 
til premiefondet med 253,2 millioner kroner. 

KAPItAlFoRVAltNING
VIPK forvaltet 10,0 milliarder kroner ved utgangen av 
2021. 

Kapitalforvaltningen har som mål å sikre avtalte 
pensjoner til enhver tid, samt å gi en avkastning som 
reduserer behovet for innbetalinger fra arbeidsgiverne. 
Pensjonskassens eiendeler investeres for å oppnå best 
mulig avkastning innenfor forsvarlige risikorammer og 
det til enhver tid gjeldende regulatoriske krav.

Styret har utarbeidet retningslinjer og strategi for kapi-
talforvaltningen, som blir revidert minst én gang i året. 
Denne fastsetter hovedsakelig strategi for plassering av 
pensjonskassens finansielle midler, risikorammer og krav 
til løpende oppfølging. Retningslinjene og strategien 
innebærer at kapitalen plasseres ut fra et langsiktig 
perspektiv og som sikrer at pensjonskassen oppnår en 

god avkastning med en risiko som er tilpasset styrets 
risikovilje og pensjonskassens risikobærende evne.
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 relatert til det valgte risikonivå, har pen-
sjonskassen bygget opp en forvaltningsportefølje som 
består av obligasjoner, aksjer, eiendom, utlån mot pant 
i fast 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. 

VIPK iverksatte fra 01.01 2021 overgang fra felles 
forvaltning, til separat forvaltning i en selskapsportefølje 
og en kollektivportefølje. Samtidig ble det innført nytt 
finansrapporteringssystem. Det nye rapporteringssys-
temet gir daglig oppdatering av blant annet avkastning, 
allokering, gjennomlysing av porteføljen og ESG-
rapportering. Dette bidrar til økt styring og kontroll av 
forvaltningen av pensjonskassens midler.
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Aktivafordeling pr. Markedsverdier % Markedsverdier % Markedsverdier % Markedsverdier % 
 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2020 

Eiendom/eiendomsfond 10,3 10,4 15,5  
Nordiske aksjer  10,4 9,0   
Globale aksjer 25,7 25,1   
Alternative investeringer 3,6 3,3   
Anleggsobligasjoner  3,8 4,3   
Nordiske obligasjoner  29,6 32,4 37,9 45,1 
Globale obligasjoner 8,2 8,5 44,7 51,5 
Høyrente obligasjoner 3,8 4,2   
Bankinnskudd 3,9 1,9 1,9 3,4 
Utlån til medlemmer *) 0,7 0,9   

Sum  100,0 100,0 100,0 100,0 

AVKAStNING
Kundeporteføljen:

VIPK oppnådde i 2021 følgende avkastning i kundeporteføljen:

Verdijustert avkastning: 10,6 %
Bokført avkastning:         4,4 %

 
 Avkastning % Avkastning %
Aktivafordeling pr. 31.12. 2021 2020

Eiendom/eiendomsfond 11,4 7,7
Nordiske aksjer  31,6 18,6
Globale aksjer  15,4 13,7
Alternative investeringer 75,9 10,8
Anleggsobligasjoner  1,6 3,7
Nordiske obligasjoner  1,7 2,4
Globale obligasjoner -0,2 2,5
Høyrente obligasjoner 7,5 -2,6
Bankinnskudd -0,4 0,8
Utlån til medlemmer  1,8 1,9

Sum  10,6 7,7

 
Kollektivporteføljen 
 

Selskapsporteføljen

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

Det stilles strenge formelle krav til hvordan kapitalen 
kan investeres, og hvordan pensjonskassen utøver sin 
forvaltning. Pensjonskassens finansielle risiko styres blant 
annet gjennom oppfølging og rapportering av etablerte 
overordnede mål knyttet til solvenskapitaldekning og 
solvensmargindekning.

VIPKs ansvarlige kapital (soliditetskapital) var meget 
god ved utgangen av året. Ansvarlig kapital består av 
egenkapital, risikoutjevningsfond, tilleggsavsetninger og 
kursreserver på finansielle omløpsmidler. Solvenskapital-
dekningen var på 176 prosent pr. 31.12.21, og solidi-
teten er svært god. Viken pensjonskasse vil tilfredsstille 
det regulatoriske minstekravet på 100 % solvenskapital-
dekning selv om et markedsfall på nivå med finanskrisen 
i 2008 skulle inntreffe.  

Det er i 2021 innbetalt ny kjernekapital fra Viken 
fylkeskommune og tilsluttede virksomheter med 193 
millioner kroner. Kjernekapitalen i pensjonskassen utgjør 
nå 581,4 millioner kroner.

Viken fylkeskommunes innbetaling av kjernekapital for 
2021, ble dekket med tingsinnskudd i form av aksjer 
i Galleri Akershus AS. Aksjene i Galleri Akershus AS 

tilhørende Viken fylkeskommune, skal overføres i rater 
av 20 % pr. år over en tidsperiode på 5 år. 

Styret har fastsatt risikomål og -rammer for å bidra til å 
sikre at risikoene knyttet til både forsikrings- og kapital-
forvaltningen holdes innenfor en akseptabel balanse 
mellom utvikling, avkastning og risiko. Styret har i tillegg 
etablert risikorammer for markedsrisiko, forsikringsrisiko, 
motpartsrisiko og operasjonell risiko, som løpende følges 
opp. Markedsrisikoen er den dominerende faktor i VIPK, 
og er knyttet til at selskapets og kundenes midler er 
plassert i finansielle instrumenter og eiendom. 
VIPK er dermed eksponert mot markedsrisiko som følge 
av endring i rentemarkedet, aksjemarkedet, eiendoms-
markedet og endring av kredittmarginer.

Likviditetsrisikoen vurderes som lav. Med unntak av 
investeringer i eiendom og eiendomsfond, er pensjons-
kassens eiendeler plassert i verdipapirer som i normale 
markeder raskt kan omgjøres til kontanter.

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

Selskapsporteføljen: 

VIPK oppnådde I 2021 følgende avkastning i selskapsporteføljen:
Verdijustert avkastning: 0,0 %

 Avkastning %  Avkastning %
Aktivafordeling pr. 31.12. 2021  2020      
 
Eiendom/eiendomsfond 
Nordiske aksjer   18,6
Globale aksjer   13,7
Alternative investeringer  10,8
Anleggsobligasjoner   3,7
Nordiske obligasjoner  0,6 2,4
Globale obligasjoner          -0,5 2,5
Høyrente obligasjoner  -2,6
Bankinnskudd  0,8
Utlån til medlemmer   1,9

Sum  0,0 7,7
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Styret får kvartalsvis rapportering om avkastningen av 
kapitalen og oversikt over vesentlige endringer i porte-
føljene. Avkastningen som oppnås blir løpende målt i 
forhold til relevante referanseindekser. Soliditetsanalyser 
utarbeides månedlig.

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

Aksjefond, hedgefond, private equityfond, infrastruktur-
fond, eiendomsfond og rentebærende verdipapirer 

forvaltes eksternt, mens direkte eiendomsplasseringer 
forvaltes internt i pensjonskassen. Utlån administreres 
internt i pensjonskassen.

Samfunnsansvar
Pensjonskassens grunnleggende samfunnsansvar er å 
sikre pensjonskassens medlemmer trygghet for frem-
tidige pensjoner og en kostnadseffektiv leveranse av 
korrekt offentlig tjenestepensjon. Det er etablert en 
egen strategi for ansvarlige investeringer, som behandles 
minst en gang årlig av pensjonskassens styre.

Nye Galleri oslo 

Viken pensjonskasse er engasjert i utviklingsprosjektet nye Galleri Oslo hvor vi representerer egne og fylkeskommunes eierinteresser. Prosjektet drives 
sammen med to av Norges største eiendomsutviklere, Entra og Linstow. Pensjonskassen er en pådriver 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. 
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Pensjonskassens kapitalforvaltning skal bidra til bære-
kraftig verdensutvikling og hensyn til ESG (Environ-
mental, Social, Governance) skal være integrert i alle 
investeringsprosesser og beslutninger. 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 pensjonskassens 
midler i bærekraftige investeringer.

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, klima- og miljømål veier 
tungt når det gjelder plassering av midler.

Markedsutviklingen
Den positive markedsutviklingen i slutten av 2020 
fortsatte inn i 2021. Optimismen i finansmarkedene 
første halvår var sterkt drevet av positive nyheter knyttet 
til vaksinesituasjonen og den globale gjenåpningen. 
Den generelle økonomiske tilstanden vært relativt sterk 
gjennom hele 2021, med positiv utvikling i økonomiske 
nøkkeltall og indikatorer. Blant annet har BNP-veksten i 
utviklede markeder ligget på ca. 5 %. Arbeidsledigheten 

har falt fra 6,7 % til 4,2 % i USA (den laveste siden 
februar 2020), fra 8,1 % til 7,3 % i Eurosonen og fra 
3,6 % til 2,2 % helt ledige i Norge.

I tredje kvartal stanset den positive markedsutviklingen 
delvis opp, og i september fikk vi den første negative 
avkastningsmåneden for globale aksjer i 2021. 
Nedgangen var knyttet til frykt for at inflasjonspress, 
økte renter og lønninger kan ramme den fremtidige 
inntjeningsveksten for bedriftene. Markedene hentet seg 
inn igjen gjennom oktober og november, og avsluttet 
med en volatil desember. Usikkerheten ved slutten av 
året er i stor grad knyttet til utbredelsen av omikron-
varianten av coronaviruset og innstramminger i penge-
politikken. 

Både MSCI World og Oslo børs har gitt god avkastning 
gjennom året med over 20 % avkastning. De gode 
resultatene har vært drevet av god inntjeningsvekst i 
selskapene og positive forventninger om sterk økono-
misk aktivitet når økonomiene gjenåpner for fullt. 
Fremvoksende markeder startet året positivt, men 
snudde i tredje kvartal. Dette skyldes i stor grad var 
usikkerhet for investorer i Kina, effekt av Omikron og 
usikkerhet i markeder som Tyrkia og Chile. 

Renteindeksene falt gjennom 2021 som følge av økte 
markedsrenter. Amerikanske 10-års rente startet året på 
0,9 % og avsluttet på 1,5 %, mens norsk 10-års rente 
startet året på 1,0 % og avsluttet 1,7 %. 
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Tysk 10-års rente -0,6 % og avsluttet året på -0,02 %. 
Den underliggende økningen i lange statsrenter skyldes 
forventninger om høyere og mer vedvarende inflasjon 
enn først antatt. Både ECB og FED holdt renten uendret 
gjennom året mens Norges Bank hevet renten fra 0 til 
0,5 %. FED har signalisert en økning av rentene, med 
første økning sannsynligvis i mars 2022. ECB vil redusere 
tilbakekjøp av obligasjoner, men det er ingen signaler 
om økte renter enda. På rentemøtet til Norge Bank i 
desember ble det indikert at styringsrenten mest 
sannsynlig økes ytterligere i mars 2022.

Oljeprisen startet året på $51,5, og økte gjennom året 
til $79,6 per fat gjennom året. Årlig BNP vekstrate i 
Norge økte fra 0,6 % ved inngangen av året til 3,8 % 
ved utgangen av året. Underliggende inflasjon har avtatt 
noe gjennom året, og er ved utgangen av 2021 nær 
inflasjonsmålet på 2 %.

Prising av aksjer målt ved P/E har falt noe igjennom 2021 
etter svært høye nivåer ved inngang til pandemien. 
Prisingen er nå bedre som følge av økt inntjening hos 
selskapene, men nivåene er fremdeles høye spesielt i 
USA. Prisingen er imidlertid attraktiv sammenlignet med 
obligasjoner.  

Vi forventer sterk økonomisk vekst med høyt nivå på 
forbruk og investeringer også neste år. Selv om vekst-
utsiktene i økonomien er gode og inntjening i selskap-
ene er gode, er det en risiko for at inflasjonspress kan 
øke rentene mer enn markedene har priset inn. Dette 
vil kunne både ramme inntjeningsveksten og på sikt 
gjøre renter mer attraktivt sammenlignet med aksjer. I 
tillegg har det vært uro i markedene i 2022 som følge 
av Russlands angrep på Ukraina. Det er innført sank-
sjoner som rammer russiske selskaper sterkt, men VIPK 
har tilnærmet null eksponering til russiske selskaper. Vi 
følger imidlertid situasjonen tett, og vil løpende vurdere 
tiltak dersom situasjonen skulle eskalere.   

En forventer at usikkerheten og svingningene i aksje-
markedet vil kunne være betydelig i tiden fremover. 
Pensjonskassens soliditet er svært god, også etter de 
siste markedshendelser.

Boliglån
Pensjonskassen gir lån til boligformål mot pant i fast 
eiendom. Boliglån skal være et tilbud til våre forsikrings-
tagere, samtidig som de skal bidra til avkastning for 
finansporteføljen. 

Ved utgangen av 2021 var utlånsporteføljen 64,4 mil-
lioner kroner mot 76,0 millioner kroner ved årets begyn-
nelse. 

Rentebetingelsene på lån med sikkerhet innenfor 
60 prosent og 80 prosent av lånetakst var 1,50 % 
og 1,75 %, fastholdt for hele året.
 
Det er ikke konstatert mislighold av boliglån i 2021. 
Ingen engasjementer vurderes som tapsutsatte. 
Bakgrunnen for dette er at det stilles høye krav til 
sikkerhet og betjeningsevne for å få lån, samt at 
pensjonskassens rutiner sikrer rask oppfølging av 
låntakere som får betalingsproblemer.

åREt 2022
Fylkestinget vedtok 23. februar 2022 at Viken 
fylkeskommune skal oppløses og deles i tre «nye» 
fylkeskommuner; Akershus, Buskerud og Østfold fra 
01.01 2024. Pensjonskassen vil tilpasse seg dette ved å 
søke finanstilsynet om konsesjon som «interkommunal 
pensjonskasse», og fordele medlemmer og midler på 
tre kontrakter med virkning fra samme dato. På denne 
måten opprettholder man de stordriftsfordeler som 
ligger i en samlet pensjonskasse. Samtidig vil pensjons-
kassen sikre lokal tilstedeværelse. Vi vil også i tiden frem-
over videreutvikle samarbeidet med andre kommunale 
pensjonskasser hvor vi blant annet ser på felles arkitek-
tur på nettsider etter modell fra tilsvarende samarbeid 
mellom Viken og andre fylkeskommuner.

Situasjonen i Ukraina
Viken pensjonskasse har besluttet å utelukke invest-
eringer i Russland og Hviterussland. På grunn av vår 
bekymring over situasjonen i Ukraina hadde vi fjernet 
nær sagt all eksponering mot det russiske markedet før 
den russiske invasjonen av Ukraina gjennom å selge alle 
andeler i Skagen Kon-Tiki.
Eneste gjenværende eierskap i russiske aksjer i skrivende 
stund er gjennom vår investering i Baillie Gifford. Fondet 
hadde ved utgangen av februar 2022 0,4 % eksponering 
til den russiske banken SBERBANK, noe som utgjør ca. 
0,02 % av totalporteføljen til Viken pensjonskasse. 
Ingen andre fondsinvesteringer til pensjonskassen 
inneholder russiske eller hviterussiske aksjer eller obli-
gasjoner. VIPK har også besluttet å kreve at ethvert fond 
vi vurderer å investere i skal utelukke investeringer i 
Russland og Hviterussland. Dette i tillegg til våre krav til 
etikk og bærekraft i forvaltningen.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2021 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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RESULTATREGNSKAP (1 000kr)

	 Noter	 TEKNISK	REGNSKAP	 2021	 2020	 	 	
	 	 	1.	 Premieinntekter	 	 	 	 	
	 1	 1.1	Forfalte	premier,	brutto	 667	239	 520	219
	 1	 1.2	Avgitte	gjenforsikringspremier	 -190	 -192
	 28	 1.3	Overføring	av	premiereserve	og	pensjonskapital	mv.	fra	andre	forsikringsselskaper/pensjonsforetak	 0	 1	377	818
	 	 Sum	premieinntekter	for	egen	regning	 667	049	 1	897	845
	 	 		
	 	 2.	Netto	inntekter	fra	investeringer	i	kollektivporteføljen	 	 	
	 7	 2.1	Inntekter	fra	investeringer	i	datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 40	347	 4	818
	 7	 2.2	Renteinntekt	og	utbytte	mv.	på	finansielle	eiendeler	 136	031	 96	533
	 7	 2.3	Netto	driftsinntekt	fra	eiendom	 13	296	 3	134
	 17	 2.4	Verdiendringer	på	investeringer	 541	819	 539	205
	 18	 2.5	Realisert	gevinst	og	tap	på	investeringer	 116	006	 -14	041
	 	 Sum	netto	inntekter	fra	investeringer	i	kollektivporteføljen	 847	499	 629	649
	 	 		
	 	 4.	Andre	forsikringsrelaterte	inntekter	 692	 3	076
	 	 		
	 	 5.	Pensjoner	 	 	
	 	 5.1	Utbetalte	pensjoner	 	 	
	 2	 		 5.1.1	Brutto		 -261	506	 -262	534
	 	 Sum	pensjoner	 	 -261	506	 -262	534
	 	 		
	 	 6.	Resultatførte	endringer	i	forsikringsforpliktelser	-	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 	 	
	 	 6.1	Endring	i	premiereserve	mv.	 	 	
	 24	 		 6.1.1	Til	(fra)	premiereserve	mv.,	brutto	 -148	553	 -1	576	189
	 24	 6.2	Endring	i	tilleggsavsetninger	 -157	458	 -244	654
	 24	 6.3	Endring	i	kursreguleringsfond	 -541	819	 -532	813
	 	 6.4	Endring	i	premiefond,	innskuddsfond	og	fond	for	regulering	av	pensjoner	mv.	 	 	
	 24	 		 6.4.1	Endring	i	premiefond	 -307	074	 -108	913
	 28	 6.5	Overføring	av	tilleggsavsetninger	og	kursreguleringsfond	fra	andre	forsikringsforetak/pensjonsforetak	 0	 284	316
	 	 Sum	resultatførte	endringer	i	forsikringsforpliktelser	-	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 -1	154	904	 -2	178	254
	 		 		
	 	 8.	Midler	tilordnet	forsikringskontraktene	–	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 	 	
	 24	 8.1	Overskudd	på	avkastningsresultatet	 -1	465	 -461
	 8,24	 8.2	Risikoresultat	tilordnet	forsikringskontraktene	 -45	756	 -40	042
	 	 Sum	midler	tilordnet	forsikringskontraktene	–	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 -47	221	 -40	503
	 	 		
	 	 9.	Forsikringsrelaterte	driftskostnader	 	 	
	 	 9.1	Forvaltningskostnader	 -7	118	 -8	819
	 	 9.2	Forsikringsrelaterte	administrasjonskostnader	 -18	098	 -15	102
	 3	 Sum	forsikringsrelaterte	driftskostnader	 -25	215	 -23	921
	 	 		
	 	 	10.	Andre	forsikringsrelaterte	kostnader	 -2	433	 0
	 	 		
	 	 11.	Resultat	av	teknisk	regnskap	 23	961	 25	359
	 	 		
	 	 IKKE-TEKNISK	REGNSKAP	 	 	
	 	 	12.	Netto	inntekter	fra	investeringer	i	selskapsporteføljen	 	 	
	 7	 12.1	Inntekter	fra	investeringer	i	datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 0	 353
	 7	 12.2	Renteinntekt	og	utbytte	mv.	på	finansielle	eiendeler	 16	283	 7	686
	 7	 12.3	Netto	driftsinntekt	fra	eiendom	 0	 176
	 	 12.4	Verdiendringer	på	investeringer	 -23	935	 7	128
	 18	 12.5	Realisert	gevinst	og	tap	på	investeringer	 	 -1	118
	 	 Sum	netto	inntekter	fra	investeringer	i	selskapsporteføljen	 -4	706	 14	225
	 	 		
	 	 14.	Forvaltningskostnader	og	andre	kostnader	knyttet	til	selskapsporteføljen	 	 	
	 	 14.1	Forvaltningskostnader	 -1	524	 -702
	 	 14.2	Andre	kostnader	 -32	 -172
	 3	 Sum	forvaltningskostnader	og	andre	kostnader	knyttet	til	selskapsporteføljen	 -1	556	 -874
	 	 		
	 	 15.	Resultat	av	ikke-teknisk	regnskap	 -6	262	 13	351
	 	 	16.	Resultat	før	skattekostnad	 17	699	 38	710
	 6	 17.	Skattekostnader	 -330	 -6	275
	 	 	18.	Resultat	for	andre	inntekter	og	kostnader	 17	368	 32	435
	 	 		
	 	 19.	Andre	inntekter	og	kostnader	 	 	
	 	 19.1	Andre	inntekter	og	kostnader	som	ikke	blir	omklassifisert	til	resultatet	 	 	
	 	 		 19.1.1	Verdireguleringer	–	eiendom,	anlegg	og	utstyr	 0	 483
	 4	 		 19.1.2	Estimatendringer	knyttet	til	ytelsesbaserte	pensjonsordninger	 19	708	 -11	392
	 	 Sum	andre	resultatkomponenter	 19	708	 -10	909
	 	 		
	 	 20.	Totalresultat	 	 37	077	 21	526
	 	 		
	 24	 Avkastning	til	risikoutjevningsfond	 -3	653	 -1	340
	 22	 Overført	til	annen	opptjent	egenkapital	 -33	423	 -20	187
	 	 Sum	overføringer		 -37	077	 -21	526
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BALANSE pr 31. desember (1 000kr)

	 Noter	 EIENDELER	I	SELSKAPSPORTEFØLJEN		 2021	 2020	 	 	 	
	 	 2.	 Investeringer	 	 	 	 	 	
	 	 	2.1		 Bygninger	og	andre	faste	eiendommer	 	 	
	 	 		 2.1.1	Investeringseiendommer	 0	 2	366
	 	 		 2.1.2	Eierbenyttet	eiendom	 0	 1	014
	 	 2.2		 Datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 	 	
	 11	 		 2.2.1	Aksjer	og	andeler	i	datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 143	000	 15	794
	 11	 		 2.2.2	Fordringer	på	og	verdipapirer	utstedt	av	datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 0	 6	432
	 	 2.3		 Finansielle	eiendeler	som	måles	til	amortisert	kost	 	 	
	 12	 		 2.3.2	Utlån	og	fordringer	 0	 30	573
	 	 2.4		 Finansielle	eiendeler	som	måles	til	virkelig	verdi	 	 	
	 	 		 2.4.1	Aksjer	og	andeler	(inkl.	aksjer	og	andeler	målt	til	kost)	 0	 248	200
	 12	 		 2.4.2	Rentebærende	verdipapirer	 745	703	 315	368
	 30	 		 2.4.3	Utlån	og	fordringer	 0	 5	202
	 	 Sum	investeringer	 	 888	703	 624	949
	 	 		
	 	 3.	Fordringer	 	 	
	 	 3.1	Fordring	knyttet	til	premieinntekter	 936	 591
	 30	 3.2	Andre	fordringer	 62	406	 34	787
	 	 Sum	fordringer	 	 63	342	 35	377
	 	 		
	 	 4.	Andre	eiendeler		 	
	 20	 4.1	Anlegg	og	utstyr	 325	 491
	 21	 4.2	Kasse,	bank	 	 15	866	 95	526
	 4	 4.4	Andre	eiendeler	betegnet	etter	sin	art	 10	344	 0
	 	 Sum	andre	eiendeler	 26	535	 96	017
	 	 		
	 	 5	Forskuddsbetalte	kostnader	og	opptjente	ikke	mottatte	inntekter	 0	 10	947
	 	 		
	 	 Sum	eiendeler	i	selskapsporteføljen	 978	580	 767	290
	 	 		
	 	 EIENDELER	I	KUNDEPORTEFØLJENE	 	 	
	 	 		
	 	 6.	Investeringer	i	kollektivporteføljen	 	 	
	 	 6.1	Bygninger	og	andre	faste	eiendommer	 	 	
	 10	 		 6.1.1	Investeringseiendommer	 41	370	 30	184
	 10	 		 6.1.2	Eierbenyttet	eiendom	 17	730	 12	936
	 	 6.2	Datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 	 	
	 11	 		 6.2.1	Aksjer	og	andeler	i	datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 283	828	 201	480
	 11	 		 6.2.2	Fordringer	på	og	verdipapirer	utstedt	av	datterforetak,	tilknyttede	foretak	og	felleskontrollerte	foretak	 88	478	 82	046
	 	 6.3	Finansielle	eiendeler	som	måles	til	amortisert	kost	 	 	
	 12	 		 6.3.2	Utlån	og	fordringer	 308	148	 389	998
	 	 6.4	Finansielle	eiendeler	som	måles	til	virkelig	verdi	 	 	
	 13	 		 6.4.1	Aksjer	og	andeler	(inkl.	aksjer	og	andeler	målt	til	kost)	 4	100	011	 3	166	139
	 12	 		 6.4.2	Rentebærende	verdipapirer	 3	878	489	 4	022	962
	 30	 		 6.4.3	Utlån	og	fordringer	 310	779	 66	360
	 	 Sum	investeringer	i	kollektivporteføljen	 9	028	832	 7	972	104
	 	 	Sum	eiendeler	i	kundeporteføljene	 9	028	832	 7	972	104
	 	 	SUM	EIENDELER	 	 10	007	412	 8	739	394
	 	 		
	 	 EGENKAPITAL	OG	FORPLIKTELSER	 2021	 2020
	 	 		
	 22	 10.	Innskutt	egenkapital	 581	362	 388	350
	 	 		
	 	 11.	Opptjent	egenkapital	 	 	
	 22	 11.1	Risikoutjevningsfond	 86	682	 83	029
	 22	 11.2	Annen	opptjent	egenkapital	-	opptjent	egenkapital	 365	248	 231	142
	 22	 		 11.2.1	Annen	opptjent	egenkapital	-	urealiserte	verdier	i	selskapsporteføljen	 13	005	 113	688
	 	 Sum	opptjent	egenkapital	 464	935	 427	859
	 	 		
	 	 13.	Forsikringsforpliktelser	i	livsforsikring	-	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 	 	
	 24	 13.1	Premiereserve	mv.	 5	930	990	 5	780	973
	 24	 13.2	Tilleggsavsetninger	 657	378	 499	920
	17,	24	 13.3	Kursreguleringsfond	 1	974	691	 1	432	871
	24,	26	 13.4	Premiefond,	innskuddsfond	og	fond	for	regulering	av	pensjoner	 379	091	 175	311
	 	 Sum	forsikringsforpliktelser		–	kontraktsfastsatte	forpliktelser	 8	942	150	 7	889	075
	 	 		
	 	 15.	Avsetninger	for	forpliktelser	 	 	
	 4	 15.1	Pensjonsforpliktelser	o.l.	 0	 9	783
	 	 15.2	Forpliktelser	ved	skatt	 	 	
	 6	 		 15.2.1	Forpliktelser	ved	periodeskatt	 582	 5	008
	 6	 		 15.2.2	Forpliktelser	ved	utsatt	skatt	 6	428	 6	865
	 	 15.3	Andre	avsetninger	for	forpliktelser	 9	450	 9	505
	 	 		
	 	 Sum	avsetninger	for	forpliktelser	 16	460	 31	161
	 	 		
	 	 16.	Forpliktelser	 	 	
	 	 16.3	Andre	forpliktelser	 2	085	 2	736
	 	 Sum	forpliktelser	 	 2	085	 2	736
	 	 		
	 	 17	Påløpte	kostnader	og	mottatte	ikke	opptjente	inntekter	 419	 213
	 	 		
	 	 SUM	EGENKAPITAL	OG	FORPLIKTELSER	 10	007	412	 8	739	394
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 Oppstilling av endringer i egenkapital (1 000 kr)

Opptjent egenkapital

Annen innskutt
egenkapital

Sum
egenkapital

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

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 for andre inntekter og kostnader   32 435  32 435 32 435

Andre inntekter og kostnader   -10 909  -10 909 -10 909

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

      

Resultat for andre inntekter og kostnader   17 368  17 368 17 368

Andre inntekter og kostnader   19 708  19 708 19 708

Totalresultat   37 077  37 077 37 077

Endring i risikoutjevningsfond  3 653 -3 653  0 0

Årets urealiserte verdier i selskapsporteføljen   100 682 -100 682 0 0

Sum disponeringer  3 653 134 106 -100 682 37 077 37 077

      

Endring i innskutt egenkapital 193 012     193 012

Egenkapital pr. 31.12.2021 581 362 86 682 365 248 13 005 464 935 1 046 297
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 Kontantstrømoppstilling (1 000 kr)

 2021 2020

Innbetalte premier  533 074   382 766 

Utbetalt gjenforsikring  -190   -192 

Utbetale pensjoner  -273 627   -246 381 

Innbetalinger refusjoner  58 990   43 856 

Utbetalinger refusjoner  -47 877   -42 001 

Innbetalinger vedrørende driften  1 140   2 399 

Innbetalinger ved tilflytning   1 649 787 

Innbetalinger av renter  100 060   62 527 

Utbetalinger av renter  -2 544   -488 

Innbetalinger av utbytte  58 303   42 196 

Utbetaling av skatt  -5 193   -896 

Utbetalinger vedrørende drift av eiendommene  -334   -217 

Utbetalinger vedrørende driften for øvrig  -25 727   -21 037 

Netto utbetalinger ved kjøp av investeringer  -527 273   -3 246 251 

Netto innbetalinger ved salg av investeringer  280 498   1 288 899 

Netto kontantstrøm av oprasjonelle aktiviteter (A)  149 301   -85 033 

  

Konsernbidrag  494   1 948 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B)  494   1 948 

  

Innbetaling av kjernekapital  50 012   72 635 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C)  50 012   72 635 

  

Netto kontantstrøm i perioden (A+B+C)  199 806   -10 450 

Effekt av valutakursendring på kontanter  -     -   

  

Likviditetsbeholdning pr. 01.01  167 088   124 024 

Innfusjonerte likvider 01.01   53 514 

Likviditetsbeholdning pr. 31.12  366 894  167 088
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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 skatte-

messig kontinuitet.

Navneendring har virkning fra 1. januar 2020.

Regnskapet for 2021 er avlagt i henhold til forskrift om 

årsregnskap for pensjonsforetak av 20. desember 2011 med 

senere endringer.

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

porteføljen og selskapsporteføljen. Porteføljene er underlagt 

separat 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.

Splitting av porteføljene
Pensjonskassen har fra 1.1.21 valgt å splitte forvaltningen 

for kollektiv- og selskapsporteføljen. I denne prosessen har 

pensjonskassen tatt utgangspunkt i en fordeling på 7,3 % 

av eiendelene til selskapsporteføljen og 92,7 % til kollek-

tivporteføljen. Videre er de fleste eiendeler allokert til en 

av de to porteføljene. Alfred Berg Nordic IG, Mercer Pimco 

og Mercer Robeco er fordelt på porteføljene. Alfred Berg 

er fordelt (10 % til kollektiv og 90 % til selskap). Mercer 

Pimco (50 %/50 %) og Mercer Robeco (72,5 %/27,5 %). 

Dette blir da en realisasjon i kundeporteføljen. Realisasjonen 

i selskapsporteføljen er ikke bokført, men tatt med i beregn-

ing av betalbar skatt.  

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. Eien-

delene 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 

beregning av amortisert verdi. Regnskapsføringen er fore-

tatt 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.

«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 egenkapi-

tal 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. 

Investeringer i datterselskap er i pensjonskassen vurdert til 

virkelig verdi i henhold til IFRS 9 og årsregnskapsforskriften 

§ 3-5. Eiendomsselskaper bokføres etter egenkapital-

metoden, men eiendomsverdiene justeres til virkelig verdi 

ihht. ekstern verdivurdering

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. 

Eiendomsselskaper bokføres etter egenkapitalmetoden, 

men eiendomsverdiene justeres etter virkelig verdi ihht. 

ekstern verdivurdering

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 drifts-

midlene 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 beregningstids-

punktet. 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 
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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. 

Fra 2021 inngår ikke datterselskaper og tilknyttede selskaper 

i kursreguleringsfondet. 

Fra 1.1.2022 vil tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond 

inngå i et nytt bufferfond, og grensen for maksimal avset-

ning som i dag gjelder for tilleggsavsetninger vil bli fjernet.

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 % 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 invester-

inger.

Flytting
Ved flytting av virksomheter til eller fra pensjonskassen 

gjelder regler i kapittel 6 i forsikringsvirksomhetsloven med 

virkning fra 1. juli 2006.

Pensjonsforpliktelser egne ansatte
Pensjonskassens ansatte omfattes av pensjonskassens 

kollektive pensjonsordning på lik linje med andre medlem-

mer.  Pensjonsordningen gir en definert ytelse i henhold til 

tariffavtalen i kommunal sektor. Avsetning til pensjons-

forpliktelser 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 lignings-

messig nettoformue.

Premieinntekter
Netto premieinntekter omfatter årets forfalte premie. 

Forhåndsprising av premie for rentegaranti, administrasjon 

og fortjeneste er inkludert i premieinntektene. 

Utbetalte erstatninger
Pensjoner omfatter utbetalte pensjoner fratrukket refu-

sjoner og fraflyttede premiereserver. Avsetninger gjøres for 

ikke-ferdigbehandlede eller ikke-utbetalte erstatninger.

Forvaltningskostnader
Pensjonskassen følger nettoprinsippet for bokføring av for-

valtingskostnader i fond. Det vil si at avkastningen beregnes 

etter at forvaltningskostnader er fratrukket. 
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 2021	 2020
    
Omkostninger vedr. utlånsforvaltning 60 68
Omkostninger vedr. kjøp/salg av 
verdipapirer m.m.  2 893 3 361
Aktuarhonorar 1 160 1 000
Diverse konsulenttjenester 2 287 2 494
Serviceavtaler 2 727 2 885
Andre driftskostnader 2 993 2 436
Sum	diverse	driftskostnader	 12	120	 12	244
Årets avskrivning på driftsmidler 166 183
Lønn og andre arbeidsrelaterte ytelser 14 905 14 657
Årets endring i pensjonsforpliktelser 
inkl. AGA -419 -2 289
   
 
Sum	forvaltnings-	og	driftskostnader	 26	771	 24	795
   
 
Pensjonskassen hadde  pr. 31. desember 8 ansatte i 7,2 årsverk.  
  
 2021	 2020
Kostnadsført godtgjørelse til revisor 
(beløpene er inkl. MVA):   
 
Lovpålagt revisjon (inkl teknisk 
bistand med årsregnskap) 339 249

Andre tjenester inkludert 
skatterelatert bistand 183 173
    
Sum	godtgjørelse	til	revisor	 522	 421
   
 
    
   
 
   

Note	1	-	Forfalte	premier	(1	000	kr)

Forsikringsytelsene omfatter direkte utbetalte pensjoner og 
refusjonspensjoner i hht. overføringsavtalen.   
 
    
 2021	 2020

Alderspensjon 197 980 177 898
Uførepensjon 22 953 21 326
Etterlattepensjon 22 994 20 830
Barnepensjon 812 310
AFP 65-66 27 880 26 208
Pensjon utbetalt av andre 0 17 816
Sum	utbetalte	pensjoner	 272	619	 264	388
Mottatte refusjoner -58 990 -43 856
Avgitte refusjoner 47 877 42 001
Netto	pensjonsutbetalinger	 261	506	 262	534
 

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. 31.12.2021 omfatter ordningen 7 aktive med-
lemmer og 14 pensjonister.    
 
 Pensjonsforpliktelser avsettes og regnskapsføres i henhold til IAS 19.  
  
 2021	 2020
Pensjonskostnader    
Årets pensjonsopptjening 1 559 732
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene 882 871
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -913 -941
Resultatført planendring 0 0
Administrasjons- og forvaltningskostnader 160 179
Periodisert arbeidsgiveravgift 373 396
Fradrag for medlemsinnskudd -154 -153
Pensjonskostnad	(netto)	over	resultat	 1	907	 1	084
Pensjonskostnad	mot	andre	
resultatposter	(19.1.2)	 -19	708	 11	392
    
 2021	 2020

Pensjonsforpliktelse (-)/midler (+)     
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse                 -49 543 -52 449
Pensjonsmidler                                             59 887 44 235
Arbeidsgiveravgift  -1 569 
Balanseført	pensjonsforpliktelser	
(-)	/	midler	(+)	 -10	344	 -9	783
    
 2021	 2020

Økonomiske forutsetninger:    
Diskonteringsrente 1,90 % 1,70 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 1,90 % 1,70 %
Årlig forventet lønnsvekst 2,75 % 2,25 %
Årlig forventet regulering av pensjoner 1,74 % 1,24 %
Årlig forventet G-regulering 2,50 % 2,00 %
Sats arbeidsgiveravgift 19,10 % 19,10 %

Pensjonskassens styre har fastsatt premiesatsene i pensjonsord-
ningen etter anbefaling fra ansvarshavende aktuar.   
 
 2021	 2020
    
Medlemspremie, 2 % 47 534 44 156
Arbeidsgivertilskudd 325 531 313 572
Reguleringspremie fra arbeidsgiver 286 127 151 327
Rentegarantipremie fra arbeidsgiver 8 047 11 164

Sum	premier	 667	239	 520	219
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Note	5	-	Ytelser	og	lån	til	ledende	ansatte	og	styre	(1	000	kr)	
	

Ledende	ansatte     

Adm. direktør Bjarne Refsnes  1 776 169 25 1 970

     

Styret     

Jone Engh - leder 233 0 0 233

Elisabeth Holvik -nestleder 122 0 0 122

Morten Vollset  122 0 0 122

Sverre Myrli 110 0 0 110

Iren Gangstad 122 0 0 122

Agnes Hanne Lisa Matt  122 0 0 122

     

     

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 

en gang i året. Ingen ansatte mottar variabel lønn.

Verken daglig leder, styremedlemmer eller ledende ansatte har lån eller sikkerhetsstillelse til selskapet.

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

2020 2019

Betalbar	skatt	alminnelig	inntekt	 2021	 2020 

Resultat før skattekostnad 17 669 38 710 

Realisertgevinst ved splitt av portefølje 8 015  

+ / - Permanente forskjeller  -16 475 

+ / - Urealiserte verdiendringer -23 935 -7 128 

+ / - Endring i midlertidige forskjeller -14 748 14 356 

     -  Anvendelse fremførbart underskudd  -11 234 

Grunnlag betalbar skatt alminnelig inntekt -12 969 18 228	

Skattesats 25 % 25 % 

Beregnet betalbar skatt alminnelig inntekt 0 4 557 

   

Betalbar	skatt	formue	 2021	 2020 

Grunnlag betalbar skatt formue 387 919 300 272 

Skattesats 0,15 % 0,15 % 

Beregnet betalbar skatt formue 582 450 

   

 

Spesifikasjon	utsatt	skatt	 2021	 2020	 Endring

Saldo på Gevinst- og Taps-konto 15 331 19 164 3 833

Finansielle anleggsmidler - HTF-obligasjoner 

i selskapsporteføljen  -19 -19

Investeringseiendom i selskapsporteføljen 

og driftsløsøre  1 565 1 565

Netto pensjonsforpliktelser/- midler  10 344 -9 783 -20 127

Sum	midlertidige	forskjeller	 25	675	 10	927	 -14	748

Fremførbart underskudd -12 969  

Urealiserte verdier i selskapsporteføljen 

utenfor fritaksmetoden 13 005 16 534 3 529

Grunnlag for beregning av utsatt skatt 25 711 27 461 1 750

Skattesats 25 % 25 % 25 %

Utsatt skatt / skattefordel 6 428 6 865 437

   

   

Årets	skattekostnad	 2021	 2020 

Betalbar skatt, formue 582 450 

Betalbar skatt, alminnelig skatt 0 4 557 

For lite (+) / mye (-) avsatt tidligere år 186 -718 

Endring balanseført utsatt skatt -437 1 986 

Sum	skattekostnad	 330	 6	275 
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Note	7	-	Netto	realiserte	drifts-,	rente-	og	
utbytteinntekter	fra	investeringer	(1	000	kr)

Note	8	-	Resultatanalyse	(1	000	kr)	

	 2021	 2020
Bygninger	og	andre	faste	
eiendommer,	leieinntekter   
 
Netto inntekt fra 
Schweigaards gate 6, Oslo 13 296 3 310
2.3/12.3	Netto	driftsinntekt	
fra	eiendom	 13	296	 3	310
    
Netto	inntekt	fra	datterselskap	
Wergelandsveien	21	AS:    
* renter konsernlån 3 097 3 097
* årets utbytte -251 2 074
* resultatandel 1 632 
* verdiendring 35 868 
Sum	 40	347	 5	171
    
2.1/12.1	Inntekter	fra	
investeringer	i	datterforetak	 40	347	 5	171

*Endring i klassifisering gjør at man ikke har sammenligningstall
for resultatandel og verdiendring fra 2020
    
Finansielle	eiendeler	som	måles	
til	amortisert	kost:   
 
Renteinntekter fra medlemsutlån 1 094 2 890
Renteinntekter fra obligasjoner 
kategorisert som fordringer 13 149 6 995
    
Finansielle	eiendeler	som	måles	
til	virkelig	verdi:   
 
Renteinntekter fra ihendehaver-
obligasjoner og sertifikater 83 268 27 082
Andre renteinntekter og kostnader -4 2 359
Utbytte 54 808 64 893
Sum	 152	315	 104	219
	 	 	 	
2.2/12.2	Renteinntekt	og	utbytte	
mv.	på	finansielle	eiendeler	 136	031	 104	219
	 	 	
Sum	 205	957	 112	699

 2021	 2020
    
Finansinntekter 848 191 632 724
-pliktig renter premiereserve -135 853 -135 559
-pliktig rente premiefond -7 942 -2 214

Renteresultat	 704	396	 494	952
    
Fra (til) kursreguleringsfond -541 819 -532 813

Realisert	renteresultat	 162	576	 -37	862
    
Samlet premie til administrasjon 31 608 29 349
Fra (til) administrasjonsreserve 8 301 7 426
Faktiske omkostninger -27 648 -23 921
Administrasjonsresultat	 12	261	 12	855
    
Risikoresultat	 45	756	 40	042
   
 
Et positivt renteresultatet hensyntatt kursreguleringsfondet kan 
generelt avsettes med inntil 100 % til tilleggsavsetninger    
 og overskytende til kundens premiefond. Et negativt rente-
resultatet kan dekkes av tilleggsavsetningene.   
 
 Risikoresultatet kan generelt avsettes med inntil 50 % 
til risikoutjevningsfond og overskytende til  kundens premiefond.  
  
 Administrasjonsresultatet avregnes mot egenkapitalen.   
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Galleri Oslo Invest AS , Oslo 03.01.2020 30 000 1 000 33 %
Galleri Akershus 31.12.2021 500 0,2 20 %

Direkteeiet	eiendom	av	følgende	eiendommer
	 Kostpris	 Markedsverdi	 Mer-/mindreverdier
    
Schweigaards gate 6, Oslo (direkteeiet) 29 780 59 100 29 320

Sum	eiendommer	 29	780	 59	100	 29	320
    
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.

Note	9	-	Kapitalavkastning

 2021	 2020	 2019	 2018	 2017

Bokført kapitalavkastning 4,4 % 1,6 % 3,4 % 4,8 % 3,9 %
Verdijustert kapitalavkastning 10,6 % 7,7 % 10,3 % 0,3 % 7,5 %
     
Bokført avkastning for 2019 er korrigert i forhold til tilsvarende note for 2019, da feil avkastning var oppgitt.

   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. 

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 17.12.2015 9 656 360 9 656 100 % 
 

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.    

Anskaffelses-	
kost

Balanseverdi Årets	resultat	 Egenkapital	pr.	
31.12.

Wergelandsveien 21 AS, Oslo 70 705 184 771 1 711 32 944 
 

Selskapets	navn	/	
Forretningskontor

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

Galleri Oslo Invest AS, Oslo 100 010 99 057 720 300 438
Galleri Akershus 143 000 143 000 2 252 18 982

Anskaffelses-	
kost

Balanseverdi Årets	resultat	 Egenkapital	pr.	
31.12.

Selskapets	navn	/	
Forretningskontor

Galleri Oslo Invest AS, Oslo 69 906 30 000  -849 99 057
Galleri Akershus  143 000   143 000 
Wergelandsveien 21 AS, Oslo 147 368   37 403 184 771

 217 274 173 000  36 554 426 828

Endring	i	balanseført	verdi Bokført	verdi	01.01 Tilgang Konsernbidrag/	utbytte Resultat	etterEK-metoden Bokført	verdi	31.12

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

Viken pensjonskasse har følgende tilknyttet selskap: 
 

Fordringer	på	datterselskap	består	av:	 	 2021	 2020
	 	
Konsernlån inkl. pål. renter pr.31.12.  88 478 88 478

Sum fordring på datterselskap  88 478 88 478

I tillegg har pensjonskassen fordring på Wergelandsveien 21 AS på TNOK 1,952 bokført som andre fordringer  
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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 12 066 12 119
Helsehuset 1 AS 16/26 3,70 % 51 300 51 347 51 214
Forskningsveien II AS 17/26 3,70 % 39 300 39 724 39 541
Mjåvand AS 17/24 3,95 % 12 400 12 614 12 429
NHV 25 Holding AS 17/27 3,62 % 30 200 30 731 30 380
Nydalen Eiendomsholding AS 17/25 3,68 % 21 953 22 180 22 167
Oslo Sentrumsholding AS 17/27 3,85 % 26 114 26 465 26 067
IK Gruppen AS 18/28 4,54 % 38 300 39 882 39 037
Offentlige Bygg Hamar AS 18/23 3,80 % 8 400 8 533 8 436
Utlån til medlemmer; jfr. note 19 64 370 64 607 64 607

Sum	obligasjoner	målt	til	amortisert	kost	 	 	
under	“Utlån	og	fordringer”	 304	137	 308	148	 305	997

   
Obligasjonene har fast avkastning fram til forfall. Innløsning skjer 
til pålydende. Mer-/mindreverdier bokføres ikke.    
    
Modifisert durasjon 3,91   

Gjennomsnittlig effektiv rente 3,92 %   
    
    
Rentebærende	verdipapirer	til	virkelig	verdi	over	resultatet
	    
    
  Anskaff.	kost	 Balanseverdi
    
Norske	obligasjoner	-	kollektivportefølje    
Real People I Ltd  4 868 2 018
Izabelo  11 184 365
Realkapital 6 AS 4,17 % 16/26  68 000 71 067
Tunga Invest II AS 17/22 3,60 %  30 000 30 156
Sum	norske	obligasjoner	-	kollektivportefølje	 	 114	052	 103	60
    
Norske	obligasjonsfond	-	kollektivportefølje    
Alfred Berg Nordic Investment Grade  521 720 514 112
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration  120 075 114 563
DNB Obligasjon E  852 992 843 596
Holberg Kreditt  112 987 114 851
Storebrand Norsk Kreditt IG  1 244 441 1 217 559
Sum	norske	obligasjonsfond	-	kollektivportefølje	 	 2	834	214	 2	804	681
    
Norske	obligasjonsfond	-	selskapsportefølje    
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration  338 673 335 020
    
Utenlandske	obligasjons-	og	pengemarkedsfond	-	kollektivportefølje    
BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund  100 210 103 667
Caribbean Opportunities Fund - Class A USD SHARES  20 900 12 327
Mercer short Duration Global bond fund - Robeco  526 103 559 297
Mercer short Duration Global bond fund 2 - Pimco  179 122 183 325
SEB AKL Ashmore Emerging Market Bonds USD  30 148 68 277
SEB Inst. US High Yield Bonds (Riversource) DKK  31 728 58 396
Sum	utenlandske	obligasjonsfond	-	kollektivportefølje	 	 888	212	 970	203
    
Utenlandske	obligasjons-	og	pengemarkedsfond	-	selskapsportefølje    
Mercer short Duration Global bond fund - Robeco  194 901 207 512
Mercer short Duration Global bond fund 2 - Pimco  199 124 203 170
Sum	utenlandske	obligasjonsfond	-	selskapsportefølje	 	 394	025	 410	683
    
Sum	rentebærende	verdipapirer	 	 4	569	175	 4	624	192
2.4.2 Rentebærende verdipapirer - selskapsporteføljen   745 703
6.4.2 Rentebærende verdipapirer - kollektivporteføljen   3 878 489
Sum	 	 	 4	624	192

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   14 099 567
Union Core Real Estate Fund AS   61 823 71 399
Sum	norske	aksjer	 	 	 104	018	 105	744
    
Utenlandske	aksjer	og	ETF    
Profi Fastigheter IV Aksje   14 442 34 236
Sum	utenlandske	aksjer	og	ETF	 	 	 14	442	 34	236
    
Norske	aksjefond    
Norgesinvestor IV A   0 994
Norgesinvestor IV B   0 110
Aberdeen Eiendomsfond Norge 1 KS   194 438 248 019
Storebrand Eiendomsfond Norge KS   108 441 147 902
Alfred Berg Gambak C   61 777 155 109
Alfred Berg Norge Inst   71 577 190 588
Carnegie Norge IV   8 958 75 237
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II   91 434 243 262
Nordea Stabile Aksjer Global   138 114 239 865
C WorldWide Etisk   22 443 54 838
C WorldWide Etisk III   60 000 83 705
ODIN Sverige A   30 725 276 156
Skagen Kon-Tiki D class   26 137 64 445
Storebrand Global Indeks Valutasikret B   505 000 696 265
Storebrand Global Solutions   57 074 201 143
Sum	norske	aksjefond	 	 	 1	376	119	 2	675	827
    
    
Utenlandske	aksjefond    
China New Enterprise Investment Fund II   9 551 23 273
Northzone VI   8 728 21 299
Northzone VII L.P.   25 080 37 279
Northzone VIII L.P.   26 111 119 183
Saga III USD   1 682 352
Saga III EUR   4 112 343
Saga IV EUR   2 711 2 921
Saga IV USD   5 498 5 262
Saga VI USD   15 505 20 205
Saga VI EUR   21 501 23 172
Ardevora Global Long-Only Equity SRI Fund   258 538 366 357
BG Worldwide Global Alpha Choice Hedged   239 936 558 312
Nordea European Stars   11 511 31 003
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund   3 609 14 628
CS Global Infrastructure Fund   0 19 617
Waste Resources Fund L.P.   8 198 14 835
Sum	utenlandske	aksjefond	 	 	 642	269	 1	258	040
    
Utenlandske	hedgefond    
Sector Healthcare   13 111 26 162
Sum	utenlandske	hedgefond	 	 	 13	111	 26	162
    
Sum	aksjer	og	fondsandeler	 	 	 2	149	959	 4	100	011
    
2.4.1 Aksjer og andeler - selskapsporteføljen    0
6.4.1 Aksjer og andeler - kollektivporteføljen    4 100 011
    
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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 Nivå	1	 	Nivå	2	 	Nivå	3	 Sum 
        
Bank 310 779 0 0 310 779
Aksjer til datterselskaper og
tilknyttetselskap 0 0 426 828 426 828
Obligasjoner  0 103 605 0 103 605
Norske aksjer 567 0 105 178 105 744
Utenlandske aksjer og ETF 0 0 34 236 34 236
Norske aksjefond 2 278 802 0 397 025 2 675 827
Utenlandske aksjefond 1 004 752 0 253 289 1 258 040
Norske obligasjonsfond 0 3 139 701 0 3 139 701
Utenlandske obligasjonsfond 0 1 380 885 0 1 380 885
Finansielle derivater 0 0 0 0
Utenlandske hedgefond 26 162 0 0 26 162
 
 3	621	061	 4	624	192	 1	216	556	 9	461	809

Note	14	-	Verdsettelse	fordelt	etter	metodenivå	(1	000	kr)	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Styret har valgt en forvaltningsstrategi med forholdsvis moderat risiko. Med risiko menes i denne sammenheng sannsynligheten 
for tap i våre aktivas verdi i forhold til tilgjengelig bufferkapital. For å sikre en høyest mulig avkastning i forhold til valgte risikonivå, 
har pensjonskassen bygget opp en forvaltningsportefølje som består av obligasjoner, aksjer, eiendom og bankinnskudd.
 De ulike aktiva er i varierende grad utsatt for finansiell risiko. Aksjerisiko, eiendomsrisiko, kredittrisiko, renterisiko, valutarisiko 
og likviditetsrisiko er hovedformene for finansiell risiko disse plasseringene er utsatt for.     
    
Aksje-	og	eiendomsrisiko    
Risiko for tap på aksjer eller eiendom som følge av endringer i markedspriser på finansielle
instrumenter. Pensjonskassen har fastsatt allokeringsrammer for å begrense denne type risiko.   
 
Kredittrisiko    
Med kredittrisiko menes risiko for at utsteder av et verdipapir eller en lånekunde misligholder sine forpliktelser.   
 
Renterisiko    
Renterisiko er risiko for verditap på rentebærende instrumenter, som obligasjoner og
pengemarkedsplasseringer, på grunn av endringer i det generelle rentenivået.    
    
Pensjonskassen har fastsatt rammer for durasjon for å styre renterisikoen i porteføljen. Pensjonskassens forvaltere anvender 
renterelaterte derivater for å styre markedsrisikoen knyttet til obligasjonsporteføljen. Hensikten er å effektuere strategien på 
en mest mulig effektiv måte uten å øke risikoeksponeringen.    
    
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	 	 2021	 2020
   

Renterisiko   168 0

Aksjerisiko   1 658 1 155

Eiendomsrisiko   260 193

Valutarisiko   295 216

Kredittrisiko   426 432

Konsentrasjonsrisiko   0 0

Forsikringsrisiko inkl avgangsrisiko   169 180

Motpartsrisiko   20 11

Operasjonell risiko   40 35

Diversifisering   -640 -409

Justering for den tapsabsorberende evnen til utsatt skatt   -359 -272

Samlet	solvenskapitalkrav	(MNOK)		 	 2	037	 1	541

   

Samlet	Ansvarlig	kapital		 	 2021	 2020

Innskutt EK  581 388

Risikoutjevningsfond  87 83

Annen EK  365 351

Tilleggsavsetninger  0 500

Kursreguleringsfond  0 1 432

Merverdier HTF porteføljen  657 2

Justering til beste estimat (BE)  1 975 -204

Ansvarlig	kapital	uten	overgangsregelen	 	 3	389	 2	563

Solvenskapitaldekning	uten	overgangsregelen		 	 166	%	 166	%

Effekt	av	overgangsregelen		 	 190	 153

Ansvarlig	kapital	med	overgangsregelen	 	 3	579	 2	716

Solvenskapitaldekning	med	overgangsregelen		 	 176	%	 176	%

Note	16	-	Solvenskapitaldekning	(milloner	kroner)	 	 	
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Pr. 31.12 finnes følgende urealiserte gevinster og tap i forvaltningsporteføljen:  
  
     
 
 Ansk.-	 Virkelig	 Urealisert
	 kost	 verdi	 gevinst/tap
    
Aksjer i datterselskap 100 010 98 817 -1 193
Obligasjoner og sertifikater 114 052 103 605 -10 447
Obligasjonsfond 4 471 041 4 520 587 49 546
Aksjer/ETF 421 340 535 902 114 562
Aksjefond 1 728 881 3 564 109 1 835 227

Sum	 6	835	324	 8	823020	 1	987	696
	 	 	 	
Kursreguleringsfondet - kollektivets andel   -1 974 691
Kursreguleringsfondet - selskapets andel   13 005

Det er i 2021 realisert et netto tap på 273,7 mill.kr. i verdipapirporteføljen:    
    
 Gevinst	 Tap	 	Netto	
	 	 	 gevinst/tap	
    
Rentepapirer 40 907 -10 131 30 776
Aksjer/aksjefond/annet 90 576 -8 403 88 176

Sum	 	 	 118	952
    
2.4 Realisert gevinst og tap på investeringer - kollektivportefølje   116 006
12.4 Realisert gevinst og tap på investeringer - selskapsportefølje   2 946

Sum	 	 	 118	952

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 2021.  
Lån ytes innenfor 80 % av lånetakst med 1. prioritets pant i eiendommen. 
 
  
 Beløp 
  
Lån til medlemmer 64 370 
Påløpte renter 236  
  
Bokførte	utlån	 	64	607 
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Bokførte	verdier		 	 	
(i	1.000	kroner)	 Inventar	 Edb-/kontorutstyr	 Sum
   
Anskaffelseskost pr. 1.1. 486 5 491
Tilgang i året  0 0 0
Avgang i året 0 0 0
Samlede avskrivninger -161 -5 -166

Bokf.verdi	pr	31.12.	 325	 0	 325
   
Avskrevet	2021	 161	 5	 166
Avskrivningssats 10-25 % 33 % 
   
Investering	i	og	salg	av	driftsmidler	 	 	
(1	000	kr)	 2021	 2020 

Tilgang 0 0 
Avgang 0 0 
  
   

    
 
 Innskutt	 Annen	opptjent	 Risikoutjevnings-	
	 egenkapital	 egenkapital	 fond 
     
Pr.	31.12.20	 388	350	 344	830	 83	029
    
Tilført ved fusjon    
Tilflyttet egenkapitalinnskudd    
Nye innskudd av egenkapital 193 012  
    
Teknisk	resultat:    
Overført fra teknisk resultat  23 961 
Overført fra bokført avkastning  -3 653 3 653
    
Øvrige	resultatelementer:    
Realisert avkastning av inv. i selskapsport./øvrig kostnader  37 051 
Endring merverdier i egenkapital  -23 935 

Pr.	31.12.21	 581	362	 378	253	 86	682
    
    
Annen opptjent egenkapital består av overskuddsgenerert egenkapital med 375 millioner kroner (inngår som del av   
kjernekapital) og opparbeidede merverdier med TNOK 12 953 kr.    

 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 2021.    

Note	20	-	Driftsmidler		(1	000	kr)	

Note	21	-	Bundne	skattetrekksmidler

Skattetrekksmidler holdes på egen bankkonto. Innestående saldo; 16,7 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)

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

1.	 Inngående	balanse	 5	780	973	 499	920	 1	432	871	 175	311
2.	 Resultatførte	endringer	i	forsikringsforpliktelser    
 
 2.1          Netto resultatførte avsetninger  148 553 157 458 541 819 307 074
            2.1.1  Øvrige netto resultatførte avsetninger     
  2.1.2   Avsetning tilknyttet tilflytting fra KLP     
 2.2           Overskudd på avkastningsresultatet      1 465   
 2.3           Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene     45 756

Sum	resultatførte	endringer	i	forsikringsforpliktelser	 150	018	 157	458	 541	819	 352	830

3.	 Ikke	resultatførte	endringer	i	forsikringsforpliktelser     
 3.1           Overføringer mellom fond     
 3.2           Overføringer til/fra pensjonskassen    -149 050
 3.3           Overføring fusjon Buskerud Fylkeskommunale PK     
 3.4           Overføring tilflytting fra KLP    
 

Sum	ikke	resultatførte	endringer	i	forsikringsforpliktelser	 	 	 	 -149	050

4.	 Utgående	balanse	 5	930	990	 669	875	 1	974	691	 379	091
     

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 253,2 millioner kroner.     
 

Premiereserve			Tilleggsavsetning			Kursreguleringsfond			Premiefond

 2021	 2020	

Solvenskapital   
Sum ansvarlig kapital 933 604 619 493
50% av tilleggsavsetninger 328 689 249 960
50% av risikoutjevningsfond 43 341 41 514

Sum resultatførte endringer i
forsikringsforpliktelser - kontrakts-
fastsatte forpliktelser 1 305 910 967
   

Solvensmarginkrav 270 334 251 757
   
Solvensmarginkapital i prosent   
av solvensmarginkrav 483,0 % 361,8 %
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Note	25	-	Sensitivitetsanalyse

Beregningsforutsetning	 	Endring		 	 	Effekt	på	premiereserve	  
    
   1	000	kr		 	 Prosent 

Dødelighet - 10 % 147 200 2,57 %
Uførehyppighet + 20 % 23 800 0,42 %
     
 

Note	27	-	Nærstående	part

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 581,4 millioner kroner pr.31.12.
Inkludert i tallet er innskudd fra det heleide Akershus Energi-konsernet og annet fylkeskommunalt tilknyttet virksomhet.

Medlemsbedriftenes premiefond er månedlig godskrevet 2,0 % p.a. garantert rente med totalt 7,9 millioner kroner 
i 2021, kfr. også note 26.

Pensjonskassen har pr. 31.12. ingen plasseringer i obligasjoner utstedt av Viken Fylkeskommune.

	 	 2021	 2020	 2019
	 	 	 	
Premiefond 31.12.  379 091 175 311 115 801
Årets premie  667 239 520 219 222 786
Premiefondets størrelse i forhold til årets premie  56,8 % 33,7 % 52,0 %
    
Premiefondets	anvendelse	de	siste	3	år	 	 2021	 2020	 2019
    
Inngående balanse  175 311 115 801 136 266
Innbetalt til premiefond  0 0 0
Benyttet til premiebetaling  -149 050 -112 160 -91 791
Frigjort premiereserve  45 943 55 494 31 186
Premiereserve frigjort som følge av endringene i 
tjenestepensjon i offentlig sektor   253 188 51 206 0
Avregnet utbetalinger  0 0 
Godskrevet for mye betalt likviditetspremie  0 0 
Garantert rente, 2,0 % p.a.  7 942 2 214 2 572
Tilført ved fusjon   17 246 0
Tilflyttet fra KLP   5 469 0
Fra årets renteresultat    30 691
Fra årets risikoresultat  45 756 40 042 6 877

Utgående	balanse	 	 379	091	 175	311	 115	801
    
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)	 	
	 	

  2021	 Antall	 2020	 Antall
     

Tilflyttet premiereserve    1 377 818 4,6

Tilflyttet tilleggsavsetninger    120 960 

Tilflyttet kursreserve    163 357 

Tilflyttet premiefond    5 469 

Tilflyttet fond for regulering av pensjoner mm.    0

    1	667	603 

 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.

Utover overnevte er det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har vesentlig betydning for 

foretakets stilling og resultat. Årsregnskapet er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

   

Note	30	-	Andre	fordringer

 2021	 2020	
Bank   5 202
Kundefordringer 15 459  30 998
Mellomværende fordring på kollektivporteføljen  44 236  2 126
Andre kortsiktige fordringer*  2 711  1 662

Totalt	andre	fordringer	i	selskapsporteføljen		 62	406		 39	989

Bank kollektivet  351 028  66 360
Mellomværende gjeld til selskapsporteføljen - 44 236
Utbytte  1 628
Andre fordringer  2 358

Totalt	andre	fordringer	i	kollektivporteføljen		 310	779		 66	360

Det er bokført en fordring i selskapsporteføljen med 

tilsvarende forpliktelse i kollektivet. Denne fordringen er 

først og fremst knyttet opp til administrasjonsresultatet

og rentegarantipremien som begge er en del av det tekniske 

resultatet, men som overføres til egenkapitalen. 

Fordringen vil også kunne bestå av andre elementer som 

for eksempel gjeldsposter i balansen. Disse vil i stor grad 

tillegges selskapsporteføljen selv om det er kollektivet som 

har mottatt den motsvarende eiendelen.
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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 2021. 
 
Det er frigjort 253,2 MNOK fra premiereserve til premiefond på grunn av ny offentlig 
tjenestepensjon for regnskapsåret 2021. 
 
Etter min vurdering er de forsikringstekniske avsetninger i balansen per 31.12.2021 og de 
tilhørende avsetninger som er foretatt til disse fondene i resultatregnskapet for 2021 
tilstrekkelige. 
 
 
Oslo, 7. mars 2022 
 

 
 
 

Finn Harald Opsjøn 
Aktuar 
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