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Offentlig tjenestepensjon er avtalt mellom 
 partene i arbeidslivet. Helseforetakene er 
 forpliktet  overfor medlemmene til å  sørge for en 
tjenestepensjon som oppfyller det  regelverk som 
er  fremforhandlet, de til enhver tid  gjeldende 
 lovkrav og de krav  Finanstilsynet stiller til 
 virksomheten i PKH. 

PKHs hovedoppgave er å utbetale rett  pensjon 
til rett tid og sørge for god informasjon og 
 medlemsservice slik at  medlemmene kan 
 gjøre  individuelle valg på et så godt  grunnlag 
som  mulig. Det er  helseforetakene som bærer 
 risikoen og de største  kostnadene  forbundet 
med  tjenestepensjonsordningen. PKH skal bidra 
til at  helseforetakene får så lave  kostnader som 
mulig over tid. God soliditet i  pensjonskassen og 
 langsiktighet i forvaltningen er avgjørende for å 
nå dette målet.

 Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstads
området er opprettet av Helse SørØst RHF for å forvalte 
tjenestepensjonsordningen for yrkesaktive  medlemmer, 
 pensjonister og fratrådte medlemmer ved Oslo 
universitets sykehus HF, Akershus universitetssykehus 

HF, Vestre Viken HF, Sunnaas sykehus HF, Helse Sør Øst 
RHF og Sykehuspartner HF. Helseforetakene eier grunn
kapitalen i PKH, og de ansatte har representanter i styret 
gjennom fagforeningene.

Dette er PKH

INTRODUKSJON
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Nøkkeltall 2015

Pensjon 2015 2014

Antall yrkesaktive medlemmer 16 668 16 112

Antall pensjonister 9 169 9 033

Antall fratrådte medlemmer 39 785 38 042

Utbetalt alderspensjon TNOK 263 560 242 500

Utbetalt uførepensjon TNOK 77 967 79 952

Utbetalt etterlattepensjon TNOK 23 501 24 511

Utbetalt barnepensjon TNOK 4 163 4 059

Kundetilfredshet aktive (KTIundersøkelse, 0100 poeng) 58 

Kundetilfredshet pensjonister (KTIundersøkelse, 0100 poeng) 70 

Omdømmeanalyse interessenter  82 % 

  

Kapitalforvaltning  

Aksjeporteføljen MNOK 4 111 3 598

Aksjeporteføljen i prosent av investert kapital 21,2% 20,2%

Renteporteføljen MNOK 12 363 12 073

Renteporteføljen i prosent av investert kapital 63,8% 67.9%

Bokført avkastning (uten nettooppgjør flytting til KLP for 2014) 3,1% 5,5%

Verdijustert avkastning 3,0% 6,4%

Verdijustert avkastning inkl hold til forfall portefølje 2,9% 6.6%

Differanseavkastning etter forvaltningshonorar 0,5% 1,0%

Avkastning aksjeporteføljen etter forvaltningshonorar 7,3% 11,5%

Differanseavkastning aksjeporteføljen etter forvaltningshonorar 5,5% 2,6%

Avkastning renteporteføljen etter forvaltningshonorar 0,6% 5,1%

Differanseavkastning renteporteføljen etter forvaltningshonorar -0,8% 1,3%

  

Antall ansatte i PKH 7 6

Regnskap (TNOK) 2015 2014

Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 1 479 340 1 818 339

Realisert kapitalavkastning (uten nettooppgjør flytting til KLP for 2014) 550 965 975 218

Resultat før skattekostnad 135 074 199 356

Resultat til kunder 527 641 413 428

 herav til tilleggsavsetninger 43 894 238 000

 herav til premiefond 82 277 66 721

 herav til premiereserve 333 966 0

Premiereserver og erstatningsavsetning 15 385 745 14 097 793

herav administrasjonsreserve 399 893 375 240

Risikoutjevningsfond 166 273 161 274

Tilleggsavsetninger 843 476 799 581

Premiefond 611 391 447 063

Kursreguleringsfond 1 189 087 1 204 301

Forvaltningskapital (totale eiendeler) 19 732 348 18 136 870

Egenkapital 1 470 729 1 294 006

  

Forsikringsrelaterte driftskostnader i % av:  

 forvaltningskapital 0,20 % 0,24%

 brutto premieinntekter 2,69 % 2,37%

 premiereserve 0,26 % 0,31%

  

Soliditet  

Kapitaldekning 11,8 % 12%

Solvensmargin 265,3 % 261,9%

Bufferkapitalutnyttelse stresstest I 83,1 % 132,9%

Bufferkapitalutnyttelse stresstest II 75,7% 71,7%
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Følgende foretak har tjenestepensjonsordning i PKH: 

Medlemsforetak 2015
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  VESTRE VIKEN HF

Bestand: 22 550 Prosent: 34 %

Sykehusene under Vestre Viken HF er Ringerike  sykehus, 
Drammen sykehus, Bærum sykehus og  Kongsberg 
sykehus. Hallingdal sjukestugu ligger også under dette 
foretaket. Over 450 000 menneskerer får helse tjenester 
levert av foretaket. Mer om Vestre Viken HF leser du her: 
www.vestreviken.no

  OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Bestand: 21 866 Prosent: 33 %

De 4 store sykehusene under Oslo universitetssykehus 
HF er Aker sykehus, Radiumshospitalet, Rikshospitalet 
og Ullevål sykehus. Oslo universitetssykehus HF er lokal
sykehus for Oslo, men dekker også regionale helsetilbud 
i Østlandsområdet og helsetilbud nasjonalt. Du kan lese 
mer om Oslo universitetssykehus HF på: www.oslo- 
universitetssykehus.no

  AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Bestand: 17 454 Prosent: 27 %

Akershus universitetssykehus HF er lokalisert i 
 Lørenskog og leverer helsetjenester til nærmere en halv 
million mennesker. Ski Sykehus ligger også under dette 
foeretaket. Akershus universitetssykehus HF dekker 
deler av Oslo og flere kommuner i Akershus og Østfold. 
Du kan lese mer om Akershus universitets sykehus HF 
på: www.ahus.no

  SYKEHUSPARTNER HF

Bestand: 2 018 Prosent: 3 %

Sykehuspartner HF ble eget HF 01.01.2015.
Sykehuspartner HF har hovedkontor i Drammen, 
samt  avdelingskontorer i Oslo, Porsgrunn, Grimstad, 
 Fredrikstad, Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Elverum, 
Kongsvinger og Tynset. Sykehuspartner HF er en felles 
tjeneste leverandør for ikkemedisinske  støttetjenester 
innen IKT, HR og innkjøp for helseregionen. Mer 
 informasjon om Sykehuspartner HF finner du her:   
www.sykehuspartner.no

  SUNNAAS SYKEHUS HF

Bestand: 1375 Prosent: 2 %

Sunnaas sykehus HF er lokalisert på Nesodden og 
Oslo, pasient gruppen er i hovedsak mennesker som 
har  funksjonstap som følge av sykdom eller skade. 
 Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus 
på  områdene rehabilitering og fysikalsk medisin. Mer om 
Sunnaas sykehus HF leser du her:  www.sunnaas.no

  HELSE SØR-ØST RHF

Bestand: 359 Prosent: 1 %

Helse SørØst RHF er lokalisert på Hamar. RHFet har 
også avdelinger i Oslo og Skien. Foretaket har ansvar for 
spesialisthelsetjenestene i fylkene på Østlandet. De har 
ansvaret for forskning, utdanning, opplæring av pasienter 
og pårørende slik at de ivaretas på en god måte, og at 
disse underbygger forsvarlig pasientbehandling. Mer om 
Helse SørØst RHF leser du her: www.helse-sorost.no
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 Vestre Viken HF      Sykehuspartner HF     Sunnaas sykehus HF   

 Oslo universitetssykehus HF      Akershus universitetssykehus HF     Helse SørØst RHF

Utvikling av medlemsbestand 2015

En  sammenligning og utvikling av yrkesaktive 
 medlemmer fordelt pr foretak viser at Vestre Viken HF 
har den mest stabile utviklingen fra 2014 til 2015. Oslo 
Universitets sykehus HF har økt med 574 medlemmer. 

Sykehus partner HF og  Sunnaas sykehus HF har økt med 
72 og 21, mens Akershus  universitetssykehus HF og 
Helse Sør Øst RHF har  redusert med 66 og 10.

Yrkesaktive totalt 2014

Yrkesaktive totalt 2015

0 5 000 20 00015 00010 000

4 423

4 429

1 221

1 293

312

333

140

130

5 814

6 388

4 161

4 095

Yrkesaktive

En  sammenligning og utvikling av pensjonister  fordelt 
pr foretak  viser at Vestre Viken HF har økt med 41 
 pensjonister. Oslo  Universitetssykehus HF har økt med 

10. Sykehus partner HF og Helse Sør Øst RHF har økt med 
29 og 2. Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas 
sykehus HF har redusert antall pensjonister med 21 og 3.

Pensjonister

Pensjonister totalt 2014

Pensjonister totalt 2015

0 4 0002 000 10 0008 0006 000

4 356

4 397

15276

105 149 1 465

1 455 2 997

3 018

33

35

En  sammenligning og utvikling av fratrådte fordelt pr 
foretak viser at Oslo Universitetssykehus HF, Akershus 
universitets sykehus HF og Vestre Viken HF har økt antall 

fratrådte med 1 013, 402 og 208. Sykehuspartner HF, 
Sunnaas  sykehus HF og Helse SørØst RHF har økt med 
62, 49 og 15. 

Fratrådte

Fratrådte totalt 2014

Fratrådte totalt 2015

0 10 000 40 00030 00020 000

13 516 558 844 1799 939

10 341 194

13 000

14 01389362013 724

Yrkesaktive fellesordningen

Yrkesaktive fellesordningen 2014

Yrkesaktive fellesordningen 2015

0 3 000 15 0009 000 12 0006 000

3 552 1 221 276 4 279 1403 230

3 141 1304 7262961 2933 510
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0 1 000 4 0003 0002 000

871 36 1535 931

954166237919

Yrkesaktive legeordningen

Yrkesaktive legeordningen 2014
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Fratrådte fellesordningen 2015

0 5 000 35 00030 00025 00010 000 15 000 20 000

11 921 558 744 9 776 1798 090

8 542 19410 57978562012 129

Fratrådte fellesordningen

Fratrådte fellesordningen 2014

Pensjonister legeordningen 2015

0 500 2 0001 5001 000

263 26 812 419

41979025257

Pensjonister legeordningen

Pensjonister legeordningen 2014

Fratrådte legeordningen 2015

0 2 000 8 0006 0004 000

1 595 100 3224 1849

179934341081595

Fratrådte legeordningen

Fratrådte legeordningen 2014

1312

Alderssammensetning, yrkesaktive totalt
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  Mann         Kvinne         Gjennomsnitt PKH
Den totale medlemsbestanden i PKH 
fordelt på kvinne, mann og alder

Uføreuttak, totalt

  Mann         Kvinne         Gjennomsnitt PKH
Den totale medlemsbestanden i PKH 
fordelt på uføreuttak mellom kvinne, mann og alder

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-

5%

20%

25%

30%

15%

10%

0%

Pensjonister fellesordningen 2014

Pensjonister fellesordningen 2015

0 2 000 8 0006 0004 000

4 093 76 126 643 332 578

2 599 356751241054 140

Pensjonister fellesordningen
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Uføreuttak, fellesordningen

  Mann         Kvinne         Gjennomsnitt PKH
Medlemsbestand i fellesordningen i PKH 
fordelt på uføreuttak mellom kvinne, mann og alder Uføreuttak i PKH fordelt på kvinne, mann og foretak

Medlemsbestand i legeordningen i PKH 
fordelt på uføreuttak mellom kvinne, mann og alder

Uføreuttak, legeordningen

5%

20%

25%

30%

15%

10%

0%

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-

  Mann         Kvinne         Gjennomsnitt PKH
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Uføreprosent foretaksvis

Sunnaas sykehus HF

Akershus universitetssykehus HF

Sykehuspartner HF

Oslo universitetssykehus HF

Helse Sør-Øst RHF

Vestre Viken HF

PKH totalt

0% 2% 4% 8%6% 10%

  Mann         Kvinne         Gjennomsnitt PKH

7,67%

9,09%
3,89%

3,36%

4,29%
1,85%

8,46%
5,14%

9,86%

6,26%

6,68%
4,69%

2,48%
1,67%

3,76%

3,56%
1,92%

4,96%

6,12%
3,22%

7,58%
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Uttak av AFP, fellesordningen

Akershus universitets-

sykehus HF

62 til 64

65 til 67

Oslo universitets-

sykehus HF

62 til 64

65 til 67

Vestre Viken HF

62 til 64

65 til 67

Sunnaas sykehus HF

62 til 64

65 til 67

Sykehuspartner HF

62 til 64

65 til 67

Helse Sør-Øst RHF

62 til 64

65 til 67

PKH totalt

62 til 64

65 til 67

  Mann         Kvinne         Gjennomsnitt PKHFellesordningen, fordelt pr foretak på kvinne/mann i 2015:

0% 10% 15%5% 20% 25% 40% 45%30% 35% 50%
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0%
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15,38%
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34,62%
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0%
0%

6,05%
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8,13%
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16,22%

3,33%

5,00%

12,04%
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16,30%
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0%
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40,00%
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15,65%
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Uttak av AFP, legeordningen

Akershus universitets-

sykehus HF

62 til 64

65 til 67

Oslo universitets-

sykehus HF

62 til 64

65 til 67

Vestre Viken HF

62 til 64

65 til 67

Sunnaas sykehus HF

62 til 64

65 til 67

Sykehuspartner HF

62 til 64

65 til 67

Helse Sør-Øst RHF

62 til 64

65 til 67

PKH totalt

62 til 64

65 til 67

  Mann         Kvinne         Gjennomsnitt PKHLegeordningen, fordelt pr foretak på kvinne/mann i 2015:

0% 3%1% 2% 4% 5% 7% 8% 10% 11%6% 12% 13% 14%9% 15%

5,00%
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2,15%
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14,29%

14,29%
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0%
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0%
0%
0%
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3,27%
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0%

0%
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0%

0%
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0%

0%
0%
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3,41%
0%
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1,02%
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Fortid, nåtid, fremtid

PKH ble stiftet 20. august 2013 
av Helse  SørØst RHF på oppdrag 
fra Helse og omsorgsdeparte
mentet. 

For å sikre fullstendighet, 
nøy aktighet og pålitelighet i 
 bestandsdata har PKH gjennom
ført to bestandskontroller i 
2015. Den første ble gjennom
ført 30.3.15 og den andre 
30.09.2015.

PKH har gjennomført en av norges 
største konverteringsprosjekt 
for pensjonskasser i 2014. Alle 
aktive medlemmer, pensjonister 
og fratrådte (ca 59 000) fra de fire 
avgivende leverandører Vestre 
Viken Pensjonskasse, KLP, AIPK 
og DNB var endelig overført PKH 
31.mars 2014. Sykepleiere er 
ikke en del av PKHs bestand. De er 
overført KLP.

Seniorseminar 22.  september 
gjennomført på Akershus 
universitets sykehus HF. Det 
var totalt 220 deltakere på 
 seminaret.

PKH fikk 25. november 2013 
konsesjon fra Finanstilsynet for 
å drive virksomhet som konsern
pensjonskasse.

Seniorseminar 21. april gjennom
ført på Rikshospitalet. Det var 
totalt 70 deltakere på seminaret. 

Anolitveien 1-3, Ski 
PKH kjøpte 90,1 prosent av 
aksjene i Anolitveien 13  
1.  september 2014. Anolitveien 
13 er et kombinert lager og 
kontorbygg som er fullt utleid til 
Trioving og Assa Abloy.

Glynitveien 13, Ski 
PKH kjøpte 90,1 prosent av 
aksjene i Glynitveien 13  
1.  september 2014. Glynitveien 
13 er et lagerbygg som er fullt 
utleid til Orkla Lilleborg. 

Finanstilsynet sendte ut brev 
til alle pensjonsinnretninger 
24. september 2015. Tilsynet 
ber pensjonsinnretningene om 
å  vurdere å benytte frigjorte 
midler fra uførereformen til 
soliditets forebyggende tiltak. 
Dette kan gjøres ved å benytte 
frigjorte midler til oppreservering 
for  lavere grunnlagsrente. PKH 
har fulgt anbefalingen og sendt 
 søknad til Finanstilsynet om 
dette.

PKH startet opp konsernpen
sjonskassen 1. januar 2014 i 
helt nye lokaler, med 6 ansatte. 
Lokalene deles med Helse Sør
Øst RHFs lokalisasjon i Oslo, Grev 
Wedels plass 5. Virksomheten 
ledes av et styre med 9 medlem
mer oppnevnt av Helse SørØst 
RHF.

PKHs første årsrapport ble 
offentliggjort 1.mai. PKH har 
fått gode tilbakemeldinger fra 
 interessentene på innhold og 
struktur. Rapporten var også 
med i kåring av Farmandsprisen 
med gode tilbakemeldinger fra 
Farmand juryen. 

Etter en samlet vurdering 
 besluttet Finanstilsynet at 
høyeste tillatte beregningsrente 
settes ned fra 2,5 prosent til 
2,0 prosent for alle nye livs
forsikringskontrakter og all ny 
pensjonsopptjening i kollektiv 
pensjonsforsikring fra 1. januar 
2015. PKH har ivaretatt disse 
endringer gjennom vedtatt 
premieprognose for 2015. 

Første tillitsvalgtkurs for alle 
foretak samlet i PKH ble avholdt 
10. desember på Oslo Litteratur
huset. Det var totalt 30 deltakere 
på kurset.

Versjon 1 ble lansert 3. januar 
2014 og versjon 2 ble lansert 2. 
juli 2014. Første versjon ble opp
rettet måneden før oppstart av 
de ansatte som da hadde startet. 
Etter at en kommunikasjons
strategi vedtatt av styret var på 
plass, ble ny og endelig nettside 
lansert 02. juli 2014.

Karvesvingen 3, Oslo 
PKH kjøpte 90,1 prosent av 
aksjene i Karvesvingen 3, 18. 
september 2015.  Karvesvingen 
3 er et kontorbygg som er 
utleid til Bymiljøetaten og 
Blue Water Shipping. Bygget 
er et  passivbygg med Breeam 
 Excellent sertifisering.

PKH hadde stedlig tilsyn med 
Finanstilsynet 1011 mars. 
Resultatet fra tilsynet ble mottatt 
med en endelig merknads
rapport datert 7. desember 2015. 
Merknadene er offentliggjort på 
Finanstilsynets hjemmesider.

8. februar ble PKH tilkoblet 
NAV sine pensjonssider. Nå 
kan  medlemmer i PKH få 
samme tilgang til  informasjon 
om  opptjening i PKH 
 tilsvarende det som gjelder for 
 medlemmer av andre større 
 pensjonsleverandører. 

20.08.2013
PKH blir stiftet

30.03.2015
Bestandskontroller

Juli 2014
Endelig flytteoppgjør

22.09.2015
Seniorseminar

25.11.2013
PKH får konsesjon til å 
drive virksomhet som 

 konsernpensjonskasse

21.04.2015
Seniorseminar

01.09.2014
Kjøp av eiendom

24.09.2015
Brev fra finanstilsynet

01.01.2014
Offisiell oppstart av PKH

01.05.2015
PKHs første årsrapport

31.12.2014
Ny beregninsrente fra 

Finanstilsynet

10.12.2015
Første tillitsvalgtkurs

03.01.2014
Nettsiden www.pkh.no 

blir lansert

27.06.2015
Kjøp av eiendom

10.03.2015
Merknadsrapport

08.02.2016
PKH tilkoblet NAV sine 

 pensjonssider
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PKH Eiendommer

Anolitveien 1-3, Ski
 Er et kontor - og 

kombinasjonsbygg på 
totalt 8 657m2 oppført 
i 2014. Byggheren er 
i slutt fasen med å få 
BREEAM  klassifisering 
på  prosjektet. Bygget 
brukes til lager, kontor og 
 produksjonslokaler.

Karvesvingen 3, Hasle
 Er et kontorbygg på 

totalt 15.900 m2 oppført 
i 2015. Bygget leies ut til 
Bymiljøetaten og er godt 
tilpasset deres behov. 
Bygget har en Breeam 
 Excellent sertifisering.

Foto: Gatis Rozenfeldt

Grønland 55, Drammen
 Er et kontorbygg som 

leies ut til NAV Drammen 
og Buskerud. Lokalene er 
godt tilpasset behovet til 
å møte brukerne og saks-
behandle sakene.

Glynitveien 13, Ski
 Er et lager-/ logistikk-

bygg på totalt 14 
305m2. Lageret har et 
automa tisert  realsystem 
med en høyde på 9 
meter, 9  kjøreporter 
og  dimensjonert for 
en  gulvbelastning på 
 minimum 5 000kg/m2.
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Kapittel 1
Administrerende direktør har ordet

Hvorfor: PKH skal i årene som kommer 
 utvikle seg som en nær, nyttig, nøktern og 
trygg  leverandør  av offentlig tjeneste pensjon 
for medlemmer og  foretak. Vi skal møte 
 flere medlemmer og tilby  bedre service enn 
det helseforetakene i hovedstadsområdet 
 tidligere har kunnet  etterspørre.

2014

65 6222015

63 187

bestandsutvikling i pkh

60 000 62 000 64 000 66 000 68 000 70 000

Marit H.  Hauger
Vestre Viken HF

DU ER EN AV PKHS ELDSTE MEDLEMMER. NÅR VI SIER 
ORDET PENSJON, HVA TENKER DU PÅ DA?
Marit (101 år) smiler, ler høyt og sier: Da  tenker 
jeg på hvor mye jeg får utbetalt i pensjon hver 
måned.

DU BLE PENSJONIST I 1977. HUSKER DU HVILKE 
 PERSONLIGE VALG SOM VAR VIKTIGST FOR DEG?
Jeg er enke, har ingen barn. Det jeg  derfor 
 husker best var at jeg gledet meg til å bli 
 pensjonist. Da kunne jeg danse og kose meg. 
Jeg er så glad i å danse.

MEDLEM

Navn: 
Marit H. Hauger

Foretak: 
Vestre Viken HF

Stilling: 
Pensjonist

KAPITTEL 
1 

ADMINISTRERENDE DIREKTØR 
HAR ORDET

ÅRSRAPPORT PKH
2015
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HVA ER DIN HOBBY?
Min hobby har alltid vært å være glad i 
 mennesker! 
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Administrerende direktør har ordet

INDIVIDUELLE VALG
Pensjonskassen for helseforetakene i hoved-
stadsområdet (PKH) ble etablert med  virkning 
fra 1. januar 2014, og har i to år hatt som 
 oppdrag å levere offentlig tjenestepensjon til 
 tidligere og nåværende ansatte ved Akershus 
 universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF, 
Oslo  universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus 
HF, Sykehuspartner HF og Vestre Viken HF. 
Målsettingen har framfor alt vært å yte høyt 
 servicenivå ved å være nær, nyttig, nøktern og 
en trygg leverandør av offentlig tjenestepensjon. 
Uavhengige målinger viser at vi når våre mål. 
Medlemmer og samarbeidspartnere gir i kunde-
tilfredshetsundersøkelsen tilbakemelding om 
god kvalitet i PKHs drift og produksjon. Folk 
kan rett og slett stole på at rett pensjon kommer 
til rett tid og at pensjonsrådgivningen er god 
og imøtekommende. PKH har med dette fått 
 stadfestet et solid grunnlag for videre utvikling. 

PKH skal i tiden framover være en aktiv og 
faglig sterk pensjonskasse som gir medlemmet 
de beste muligheter for å ta gode valg for sin 
fremtidige pensjon. Selv om vi er eksperter på 
den delen av framtidig inntekt som er  offentlig 
tjeneste pensjon, er det bare medlemmet selv 

som er  ekspert på eget liv. Framtidig delta-
kelse i  arbeidslivet,  sparing, formue, familie-
forhold og helse kan være viktige momenter for 
den  enkeltes individuelle planlegging av eldre 
år. PKH fokuserer derfor på at hver og én skal 
 kunne gjøre gode individuelle valg. Offentlig 
tjenestepensjon er en forsikring om livslang 
 inntekt hvor arbeidsgiver tar på seg hoveddelen 
av risikoen. Dette er derfor en svært viktig del av 
arbeidskontrakten for den enkelte.

RESULTAT
PKH avsluttet 2014 med 18,1 milliarder  kroner 
i forvaltningskapital. Gjennom 2015 har 
 forvaltningskapitalen økt til 19,6  milliarder 
 kroner. Verdijustert avkastning på PKHs 
 investeringer ble samlet sett 3,0 prosent. Det 
er et  resultat vi skal være godt fornøyd med i 
en periode hvor rentenivået er historisk lavt og 
 svingningene i verdipapirmarkedene er svært 
 store.  Bokført  avkastning i form av rente resultat 
ble på 80,1  millioner kroner. Dette  resultatet 
 disponeres dels til oppreservering for  lavere 
 gjennomsnittlig grunnlagsrente og dels til 
 tilleggsavsetninger i pensjonskassen. Tilleggs-
avsetninger kan brukes til å finansiere år hvor 

1.0

Offentlig pensjons kasse 
med høyt servicenivå

Fakta
PKH

3,0% 
 Verdijustert  av

kastning på PKHs 
investeringer ble 
samlet sett 3,0 
prosent. 
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avkastningen i pensjonskassen er lavere enn 
gjennomsnittlig garantert rente på 2,6  prosent. 
Også i framtiden må vi  regne med år hvor 
 verdipapirmarkedene  svinger såpass nedover at 
avkastningen kan bli lav.

Resultatet av  forsikringsvirksomheten, risiko-
resultatet, ble positivt med 385,0  millioner 
 kroner i 2015. Denne gangen settes hoved-
delen av dette resultatet av til reduksjon av 
garantert avkastning. Fra 2014 til 2015 er 
 gjennomsnittlig garantert rente redusert fra 
2,9 prosent til 2,6 prosent. Dette reduserer 
 risikoen i PKH  betydelig. Sammen med  andre 
soliditetsfremmende og  risikoreduserende 
tiltak bidrar  reduksjonen i garantert  rente 
til at tryggheten i PKH er minst like sterk 
som i livsforsikringsselskaper som oppfyller 
 samtlige krav etter det nye Solvency II regel-
verket. Dette har vært en viktig målsetting for 
PKH gjennom de første to driftsårene. PKHs 
driftsregnskap, administrasjons resultatet, ble 
 positivt med 21,9 millioner kroner. Dette går til 
styrket  egenkapital i pensjonskassen og øker 
 foretakenes opptjente egenkapital.

MEDLEMSSERVICE
Opplevd service blant medlemmer og  foretak 
som har tjenestepensjonen i PKH kommer i 
 første rekke av våre mange møter med  ansatte 
på foretakene, økonomiledere, HR-ledere og 
tillits valgte. I 2015 møtte våre pensjons rådgivere 
over 900 personer på denne  måten. Vi får særlig 
god tilbakemelding på våre  én-til-én møter med 
medlemmer som gjerne ønsker å få beregnet sin 
framtidige pensjon under  ulike  for utsetninger 
om pensjoneringstidspunkt,  uttak av  pensjon 
fra NAV og videre yrkes deltakelse. Det  samme 
 gjelder deltakere på PKHs  seminarer for 
arbeids takere som  nærmer seg tiden som 
 pensjonist – våre foredrags holdere oppnår 
alle en score mellom 5 og 6 på en  skala fra 1-6. 
Dette er vi veldig godt fornøyd med. Men også 
 økonomiledere, HR-ledere og tillits valgte 
gir PKH meget gode  tilbakemeld inger. Det 
 forteller at vi er på rett spor i arbeidet for høyt 
service nivå i pensjonskassen. Framover vil 
vi bygge  trygghet ved at vi tar mer  hensyn til 
at den enkeltes valg og prioriteringer  baseres 
på mer enn trygg  livslang inntekt fra  offentlig 
 tjenestepensjon. Vi i PKH innser at den  enkeltes 
individuelle valg må settes i  sammenheng 
med planer for pensjonist tilværelsen,  sparing 
og  formuessituasjon. Vi kan også håpe at 
 framtidige endringer i  offentlig  tjenestepensjon 
øker  mulighetene for  fleksibilitet og god 
 planlegging. Rapporten fra 17. desember 2015 
fra Arbeids- og sosialdepartementet bærer bud 
om at de viktige forsikringselementene knyttet 
til dagens  ordning videreføres, slik PKH ser det. 

Pensjonister i PKH gir i våre  undersøkelser klar 
tilbakemelding på at tjenestepensjonens løfte 
om livsvarige pensjoner, er det aller viktigste. 
Pensjonistene er godt kjent med de gode egen-
skapene ved offentlig tjenestepensjon som PKH 
tidligere har framholdt: Å vite på forhånd hvor 
stor prosentvis nedgang i inntekt overgangen 
til pensjon gir, er en type trygghet som annen 
 forsikring og investering ikke kan gi. 

RISIKO
Offentlig tjenestepensjon er en ytelses ordning 
hvor en andel av sluttlønnen videre føres 
 livet ut og oppreguleres i forhold til veksten i 
 samfunnet ellers gjennom pris- og lønnsvekst. 
Det er  arbeidsgiver som bærer  hoveddelen av 
den  økonomiske risikoen for skiftende markeds-
forhold. For arbeidstakerne er  derfor  ordningen 
relativt forutsigbar.  Risikoen i  offentlig tjeneste -
pensjon kan sies å være delt mellom  arbeidsgiver 
og PKH, men slik at arbeids giver bærer 
 størstedelen av risikoen. Slik vil det være  fordi 
arbeidsgiveren gjennom arbeids kontrakt og 
framforhandlede rettigheter har lovet arbeids-
takerne en framtidig pensjons ytelse. Det sier 
seg selv at dette løftet kan bli svært kostbart for 
 arbeidsgiverne å bære.  Derfor er det av gjørende 
at  arbeidsgiver  kjenner  pensjonsordningen 
svært godt for å kunne  drive god økonomisk 
 styring. PKHs  samarbeid med  helseforetakene 
blir på denne måten en  nødvendig  forutsetning 
for økonomistyringen. Vi er fornøyd med 
tilbake meldingene fra  foretakene om god 
 opplevd  service fra PKH i dette samarbeidet.

FREMTIDEN
PKH er godt rustet for en framtid preget av lave 
renter, volatile markeder og en tilpasset  offentlig 
tjenestepensjon. Offentlig tjeneste pensjon og 
lån med sikkerhet i bolig er de produktene PKH 
tilbyr etter to års drift. Vi samarbeider godt med 
våre leverandører og våre medlemmer kan nå 
gjøre beregninger på nettsiden «Din  pensjon» 
hos NAV hvor også tjenestetiden registrert hos 
PKH er medregnet. Vi nærmer oss dermed en 
 situasjon hvor den enkelte selv kan  planlegge 
tiden som pensjonist på et godt, fullstendig og 
realistisk grunnlag. PKH skal bidra som  ekspert 
på offentlig tjenestepensjon for ansatte på 
 helseforetakene. Lave renter og volatile verdi-
papirmarkeder illustrerer hvor viktig en trygg 
og livslang inntekt vil være også i framtiden. 

Administrerende direktør
Jan Frode Jakobsen

Fakta
UTFØRTE SERVICE-
OPPDRAG

900 
 I 2015 møtte våre 

pensjons rådgivere 
over 900 medlemmer 
på foretakene.
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Fordi: PKH arbeider for en trygg og 
 profesjonell forvaltning av  medlemmenes  
innskudd. Vi skal levere  forutsigbarhet, ha 
en aktiv dialog med våre omgivelser og  bygge 
verdier. PKH tilbyr de tjenester  medlemmene 
ber om, og vi gir god  informasjon i 
 pensjonsspørsmål.

bestand fordelt på yrkesaktive, pensjonister og fratrådte i 2015
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Ellen Søvik
Sykehuspartner HF

HVILKE VALG ER DET VIKTIG Å TENKE GJENNOM FOR 
DEG FØR DU SKAL GÅ AV MED PENSJON?
Jeg er en positiv realist, har tro på at  offentlig 
ordning vil bestå, men usikker på hvordan. Er 
veldig glad i jobben min, slik at jeg er forberedt 
på å stå litt lenger i arbeid for å oppnå en god 
pensjon. Har dobbel forsikring på etterlatte og 
barneforsikring fordi jeg ikke var klar over at vi 
hadde dette innbakt i  pensjonsordningen. Jeg 
har vurdert muligheten for å jobbe  redusert i 
årene før pensjonering, og vil se an dette. Jeg 
er ikke bekymret for at pensjons ordningen 
 faller bort, men at den blir  redusert. Det er 
mitt ansvar å følge opp  plikter/ rettigheter 
mhp pensjon selv om vi lever i et  samfunn 
som tar vare på oss. Min mann, som har vært 
privat ansatt, har måtte følge ekstra med på 
pensjonsordningen, og jeg ser at han har mer 
oversikt og interesse enn meg.

HVA DRØMMER DU OM Å GJØRE SOM PENSJONIST?
Jeg har fire ting jeg har lyst å gjøre når jeg blir 
pensjonist.

1. Reise masse for å lære språk, mat, historie 
og kultur. Jeg vil gjerne reise bare for opp

MEDLEM

Navn: 
Ellen Søvik 

Foretak: 
Sykehuspartner HF

Stilling: 
Tjenesteansvarlig

leve og nyte. Italia er kanskje landet jeg er 
mest nysgjerrig på å få oppleve mer av.

2. Få bruke mye mer tid på musikk og det å 
spille på min klarinett. Jeg har spilt siden 
jeg var 8 år, og deltar i ulike  mesterskap, 
siste var NM. Det er min mentalhygiene.

3. Bruke masse tid på nærmeste familie fordi 
jeg har en arbeidssituasjon i dag som krever 
mye av meg.

4. Jeg elsker å ta bilder, og det bor en liten 
hobbyfotograf i meg – det blir bra å få mer 
tid til dette også.

HVA ER DET VED DIN ARBEIDSPLASS SOM GJØR AT DU VIL 
JOBBE LENGST MULIG?
Jeg sitter i en rolle der jeg har allsidige 
 arbeidsoppgaver. Det å få lov til å være med på 
mye som er nyskapende er svært givende. Det 
å levere gode løsninger til brukerne, og  kunne 
være bidragsyter til noe som gir  brukeren 
 verdi, trenger gir meg energi. Mye kunde
kontakt er viktig for meg, samarbeidet med 
andre for å skape løsninger gir også stor verdi 
i min hverdag. Jeg jobber gjerne til siste slutt, 
men fleksibilitet i arbeidsoppgaver/timer er 
viktig. 

Pensjonister

Yrkesaktive

9 169

16 668

Fratrådte 39 785

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000
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Hvem er PKH

PKH skal være en trygg, god og forutsigbar leverandør av 
 offentlig tjenestepensjon. God service til medlemmer  og 
 helseforetak er vårt fremste mål. Det innebærer at data for 
 opptjening av rettigheter til enhver tid skal være  korrekte 
og at beregningene gjøres i henhold til regelverket  partene 
i  arbeidslivet har blitt enige om. Det enkelte medlem skal 
kunne sjekke status for opptjeningen hos NAV og hos oss i 
 pensjons kassen. Det er bare slik den enkelte selv kan gjøre gode 
 individuelle valg for å planlegge sin egen pensjonsøkonomi.

2.0 Pensjon i PKH 

PKH ER HELSEFORETAKENE i  hovedstadsområdets 
egen pensjonskasse. Det er PKH som  utbetaler 
tjenestepensjonen til leger og andre ansatte på 
helseforetakene som er medlem av pensjons
kassen. Offentlig tjenestepensjon er en 
 rettighet som er avtalt mellom arbeidsgiver 
og  arbeidstakerorganisasjonene, og innebærer 
at en andel av arbeids takernes godtgjøring 
kommer til utbetaling som en livslang inntekt. 
Offentlig tjeneste pensjon har grunnleggende 
egenskaper som en  forsikring, og kan ikke uten 
videre  sammenliknes med alminnelige spare

former som  bankinnskudd, investering i egen 
 bolig, fond og andre  plasser inger i verdipapir
markedene. Verdien av  sparing og investering 
vil for enkelte  kunne svinge kraftig, mens 
 livslang inntekt har andre egenskaper. PKH 
ser det som en av sine  oppgaver å informere 
godt om innholdet i pensjons ordningen slik 
at det enkelte medlem får et godt grunnlag 
for selv å vurdere fremtidig økonomi og gjøre 
gode  individuelle valg. 

2.1

Om PKH  2.2

PKH BLE OPPRETTET av Helse SørØst RHF på 
 oppdrag fra Helse og  omsorgsdepartementet. 
PKH var i full virksomhet fra 1. januar 
2014.  Formålet med egen pensjonskasse for 
 helseforetakene var å sikre at tjenestepensjons
ordningen til de  ansatte ved helseforetakene 
 håndteres slik at foretakenes innmeldings
praksis er klar til  enhver tid og innenfor norsk 
og  internasjonalt  anskaffelsesregelverk. Blant 
flere ulike løs ninger på denne  utfordringen 
fant  departementet at opprettelsen av en ny 
pensjons kasse for helse foretakene i hoved
stads området var den beste løsningen. Helse
foretakene i hoveds tadsområdet og det 
 regionale helseforetaket selv, har siden 1.  januar 
2014 meldt alle sine  nyansatte inn i PKH. 
 Unntaket er  sykepleierne som utelukkende 
 meldes inn i sykepleierordningen som forvaltes 
av KLP.  Dette har vært en god klargjøring og 
opprydning.

PKH ER KONSERNPENSJONSKASSE for Akershus 
universitetssykehus HF, Helse SørØst RHF, 
Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus 
HF, Sykehuspartner HF og Vestre Viken HF.

Pensjonskasser er selveide institusjoner som 
reguleres av forsikringsvirksomhetsloven og 
 finansforetaksloven. Selve  pensjonsordningen 

i PKH er regulert av samme lovverk. Det 
 følger av lovgivningen at PKH skal ledes av et 
eget  styre. Helseforetakene og det  regionale 
 helseforetaket har forsikringsavtale med 
PKH. Det  regionale helseforetaket velger de 
 eieroppnevnte styre medlemmene (6) og vara
medlemmene (3). De ansattes  organisasjoner 
velger 3 styre medlemmer og 3  varamedlemmer. 
Foretakene har på denne måte  avgjørende 
innflytelse på PKHs virksomhet, men de kan 
ikke  instruere driften eller påvirke PKHs 
 disposisjoner  direkte. Økonomisk er det  meget 
sterk til knytning mellom pensjonskassen og 
helse foretakene.  Helseforetakene eier hele 
grunnkapitalen i PKH og blir eier av opptjent 
egenkapital i samme forhold. Skillet mellom 
kollektivporteføljen og selskapsporteføljen får 
dermed kun betydning for PKHs soliditets
utvikling, og det er ingen interessemotsetning 
mellom kunder og eiere i en pensjonskasse. 
Grunnkapitalen i en pensjonskasse er innskutt 
egenkapital fra foretakene.

DET ER PARTENE i arbeidslivet som  fastsetter 
ytelsene i offentlig tjenestepensjon. PKH 
 beregner og utbetaler pensjon etter de  regler 
partene har blitt enige om. For offentlig 
 ansatte skal rettighetene summeres over alle 

Fakta
PKH

2015 
 PKH ble opprettet av 

Helse Sør-Øst RHF og 
var i full virksomhet 
fra 1. januar 2014. 

 Akershus  
universitets-
sykehus HF

 Helse Sør-Øst RHF
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sykehus HF

 Sunnaas  
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Overordnet strategi2.3

Samfunnsansvar2.4

Driftsmodell2.5

NÆR, NØKTERN, NYTTIG OG TRYGGHET er PKHs 
kjerne verdier. Medlemmer, helseforetak og 
regionalt helseforetak skal kjenne oss igjen på 
dette verdisettet. Dette innebærer blant  annet 
at PKH skal være en ryddig og forutsigbar 
 leverandør av tjenestepensjon. Det skal alltid 
være trygghet for rett pensjon til rett tid for 
alle våre medlemmer. Foretakene skal kjenne 
oss igjen på grundig forarbeid når det gjelder 
premiefakturering, innkalling av egen kapital
innskudd og beregning av pensjonskostnader. 
Det er hensynet til god service som er  førende 
i PKHs virksomhet. Dette innebærer blant 
 annet:

•  PKH skal arbeide for trygghet og  forutsigbarhet 
i saksbehandling, dialog og informasjon til 
 medlemmer, pensjonister og fratrådte medlemmer.

•  Egenkapitalandelen må være høy nok til å bære 
risiko i kapitalforvaltningen. PKH ønsker samtidig å 
utnytte risikobærende evne for å oppnå best mulig 
avkastning.

•  PKH skal tilby de pensjonstjenestene foretakene 
etterspør og gir råd i pensjonsspørsmål.

•  PKH skal arbeide for stordriftsfordeler i 
 admin istrasjon og kapitalforvaltning slik at vi kan 
være konkurransedyktige på pris/premier.

PKH ER EN pensjonskasse med egne  ansatte. 
Adm. direktør er  daglig  leder og CFO har 
 ansvar for økonomi og regnskap, gjennom
føring av kapitalforvalt ningen, risiko
rapportering og intern kontroll.  Kunde og 
kommunikasjons leder er leder for  pensjons 
og forsikrings området. Med 7  ansatte blir det 
en hoved oppgave i  denne  drifts modellen å 
 anskaffe, følge opp og  kontrollere  leveransene 
innenfor pensjons kassens virksomhets 
områder. I  tillegg har PKHs  ansatte det 
 samlede  ansvaret for å påse at  pensjonskassen 
yter den  service som gjør at vi kan være en 
 foretrukket  pensjonsleverandør for helse
foretakene. All dialog, kommuni kasjon og 
alt informasjonsarbeid visavis de aktive 
 medlemmene (de yrkesaktive)  rettes til PKHs 
kunde og kommunikasjons avdeling.  Dialogen 
med medlemmer som har søkt  pensjon 
og/ eller har pensjon rettes til  Storebrand 

 Pensjonstjenester, som er under leverandør 
på pensjons området. PKH har et felles 
 telefonnummer for alle våre  medlemmer. De 
som ringer, enten de er  aktive  medlemmer, 
pensjonister eller  fratrådte, skal oppleve at 
de møter en ansvarlig i PKH  uavhengig av 
om  dette er en av PKHs egne ansatte eller en 
 ansatt hos leverandør.  Denne driftsmodellen 
kan i utgangspunktet synes svært sammensatt 
og kompleks. Våre  erfaringer og de tilbake
meldinger vi får fra medlemmer, foretak og 
interessenter, tyder samtidig på at vi lykkes i 
å skape god, stabil og forutsigbar drift. PKH 
anerkjenner sine leverandører for viktige 
 bidrag til dette resultatet.

Våre hovedsamarbeidspartnere er:

ansettelses forhold som er en del av overførings
avtalen (statlig, kommunal og fylkeskommunal 
sektor). Siste ordning skal samle opptjenings
data, beregne pensjon og utbetale pensjon som 
om den ansatte hadde vært medlem der i hele 
opptjeningsperioden. Offentlig tjeneste pensjon 
skal samordnes med  pensjonsytelsene fra folke

trygden. Fra pensjonsalder vil  medlemmene 
dermed få utbetalt deler av  pensjonen fra folke
trygden og resterende del fra siste  offentlige 
tjeneste pensjonsordning. PKH gjør alle bereg
ninger og utbetalinger etter dette systemet for 
sine  medlemmer. 

PKHs grunnleggende samfunnsansvar er i 
første rekke å levere offentlig  tjenestepensjon 
på en kostnadseffektiv måte. Forvaltningen 
av PKHs midler skal som minimum følge de 
etiske kriteriene som til enhver tid er valgt 
av  Finansdepartementet for forvaltningen 
av  Statens Pensjonsfond Utland.  Selskaper 
 ekskluderes fra investeringsuniverset ved 
brudd på de fastlagte kriteriene. PKH skal 
innenfor en forretningsmessig forsvarlig 
 ramme velge forvaltere som fokuserer på 

 positive screeningskriterier eller  bærekraftige 
investeringer, dersom forvalterne ellers 
 vurderer å ha like god evne til å skape god 
 risikovektet avkastning over tid.

Eiendomsporteføljen til PKH skal videre møte 
følgende viktige målsettinger:

• PKHs etiske retningslinjer skal følges av de som 
forvalter PKHs direkte investeringer i eiendom

• PKH skal ha fokus på miljø, både i investerings-
fasen/due diligence og gjennom å investere i og 
forvalte energieffektive eiendommer herunder også 
med minimal forurensning av det ytre miljø.

• PKH skal i vurderingen av  eiendomsinvesteringer 
legge vekt på at potensielle miljøeffekter er 
 tallfestet og begrenset. I tillegg skal investeringene 
påvirke PKHs avkastning og renommé positivt på 
et overordnet nivå.

Alle ansatte i PKH og alle som handler på 
 vegne av PKH, skal opptre i samsvar med 
 allmenne etiske normer og gjeldende lovverk. 
Etiske retningslinjer i PKH er en presisering 
av denne allmenne etikken. Etiske retnings
linjer for PKH kommer i tillegg til gjeldende 
lovgivning, og er overordnet relevante interne 
regler som er nedfelt i andre sammenhenger. 
Formålet med PKHs etiske retningslinjer og 
regler er å øke tilgjengeligheten til, og  derved 
også bevisstheten om de etiske normer og 
 regler som ligger til grunn for pensjonskassens 
 virksomhet. Med etiske normer menes regler 

som uttrykker et felles sett av verdier som 
 gjelder for PKH.
For konsulenter og andre oppdragstakere/ 
utkontrakterte partnere vurderes det konkret 
om det er naturlig at de etiske  retningslinjer 
og regler skal gjelde helt eller delvis, og 
om  erklæring om etiske retningslinjer skal 
 signeres. 

PKH er en pensjonsleverandør som for
valter offentlig tjenestepensjon. Det er et 
grunn leggende samfunnsansvar for PKH at 
 medlemmene har trygghet for  fremtidige 
 pensjonsutbetalinger. Når det gjelder frem
tidige tilpasninger er det ikke opp til PKH 
å bestemme utviklingen. Åpenhet og enkel 
fremstilling av informasjon til  medlemmene 
er en gjennomgående rettesnor i PKH.  Policy 
for kommunikasjon er et av PKHs styrende 
 dokumenter og her er vi tydelige på at PKH 
skal jobbe for størst mulig åpenhet slik at 
 medlemmene og forvaltning av pensjons
midlene ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Fakta
PKH

2015 
 Åpenhet og  

enkel fremstilling 
av informasjon til 
 medlemmene er 
en gjennomgående 
rettesnor i PKH. 
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Leverandører Tjeneste

BDO Regnskapsføring
• Rapportering
• Myndighetsrapportering
• Bokføring og lønnskjøring

Sykehuspartner HF Lønn- og ajourhold for medlemmer
• IKT drift

Konsernrevisjonen Helse 
Sør-Øst RHF

Intern revisjon

PwC Ekstern revisjon

pkh Leverandører og tjenester

PKH ER AVHENGIG av bred kompetanse og tett 
 samarbeid med ulike fag og forretnings
områder internt og eksternt. På kapital
forvaltning benytter PKH Mercer Norge 
som investeringsrådgiver. De jobber med 
portefølje overvåking, utarbeider rapporter, 
samt stresstester PKHs  investeringsporte følje. 
Arbeidet utføreres i nært samarbeid med 
 styret.  På regnskapstjenester er vi  tilknyttet 

BDO som kontrollerer PKHs fakturaer og ut
arbeider årsregnskap, ligningspapirer, nøkkel
tallsrapportering og  PORTrapportering. På 
låneadministrasjon er PKH tilknyttet Lindorff. 
På det PKH definerer som  kjernevirksomheten 
er PKH tilknyttet Storebrand Pensjons
tjenester AS og Lillevold & Partners AS. De 
hjelper PKH å overvåke PKHs pensjons og 
premieberegningsprosess:

Pensjons- og premieberegningsprosessen

PKH/Aktuar 
Overvåker prosessen gjennom ulike styringsverktøy for at  helseforetakene 
skal få riktig forsikringsoppgjør og en forutsigbar premiefakturering, 
NRS6 – kostnad og risikoresultat for PKH

Helseforetakene 
Registrerer inndata i personalportal på medlemmene

1

Personalportal 
Webbasert løsning mellom Sykehuspartner HF og de andre helseforetakene

2

Sykehuspartner HF 
Bearbeider data og legger inn i kundeportal

3

Kundeportalen 
Webbasert løsning mellom Sykehuspartner HF og Storebrand 
 Pensjons tjenester

4

Storebrand Pensjonstjenester 
Ansvarlig for å levere datakvalitet for å sikre rett pensjon til rett tid med 
høyt servicenivå

5

CRM, US-Betaling, US-Bedrift, Abakus og Kundeportal 
Datasystemene Storebrand Pensjonstjenester bruker for drift av PKH

6

7

Leverandører Tjeneste

Storebrand Pensjonstjenester Pensjon
• Saksbehandling
• Medlemsadministrasjon
• Ansatteportal
• Kundeportal

Lindorff Utlånsadministrasjon
• Depot
• Utbetaling/Innbetaling
• Inkasso

Mercer Kapitalforvaltning
• Innvesteringsrådgivning
• Porteføljeovervåkning
• Stresstesting
• Månedsrapportering
• Risikorapportering

Lillevold & Partners Aktuartjenester
• Reservering
• Premie
• Analyse og rapportering

pkh Leverandører og tjenester
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Hva tilbyr PKH2.6

OFFENTLIG TJENESTEPENSJON
PKH leverer offentlig tjenestepensjon som 
 sikrer medlemmene et garantert pensjon snivå 
ut i fra sluttlønnen. Ved full opptjeningstid 
på 30 år vil utbetalingene av alderspensjon 
 utgjøre 66% av sluttlønn opptil 12 G inkludert 
folketrygdens ytelser.

Offentlig tjenestepensjon er en trygg og 
god pensjonsordning i Norge. Samtidig er det 
gjort viktige og nødvendige endringer i folke
trygden. Dette har medført at den offentlige 
tjenestepensjonen må tilpasses på nye måter. 
Dette er gjort i form av blant annet levealders
justering og endret regulering av alders
pensjon under utbetaling.  For å være sikret 
samme 66 % pensjonsnivå som tidligere, må 
nå alle som er født i 1959 eller senere stå noe 
 lengre i  arbeid. Det er gitt garantier til alle som 
er født frem til og med 1958 om et pensjons
nivå på 66 % ved samtidig uttak av pensjon.

Medlemmene blir automatisk  innmeldt i 
pensjonsordningen når de fyller  vilkårene 
for innmelding. Det er arbeidsgiver 
 (foretaket) som har ansvaret med å følge 
opp medlem skapet, og innbetale de premier 
som er  nødvendig for å sikre medlemmene 
 pensjonen. Pensjons rettighetene i offentlig 
 tjeneste pensjon omfatter alderspensjon, AFP, 
uføreytelser, og etterlattepensjoner. 

Pensjon er et komplekst regelverks område. 
Dette på grunn av mange nye valgmulig
heter, flere ulike regelverk og mye ulik 
 informasjon i blant annet media. Derfor 
 tilbyr PKH en  omfattende medlemsservice i 
form av  seminarer, kurs, informasjons møter 
og veilednings timer til våre  medlemmer. 
Med faste veiledningsdager ute på de 
 enkelte  foretakene, åpne kontorer og god 
 tilgjengelighet pr telefon og epost, er tilbudet 
for  råd givning svært godt.

BOLIGLÅN
Til alle våre aktive medlemmer og  pensjonister 
tilbyr PKH også lån med pant mot sikkerhet 
i bolig. PKH krever alltid sikkerhet med 1. 
 prioritets pant i bolig, og vi tilbyr konkurranse
dyktige rentebetingelser. 

MEDLEMSSERVICE
Medlemsservice er PKHs viktigste kjerne
område. I PKHs strategi er det lagt avgjørende 
vekt på service til medlemmer og foretak, for
utsigbarhet og trygghet.

Med en medlemsbestand på 65 557 med
lemmer ved utgangen av 2015 er tilpasning, 
tilstedeværelse og etterlevelse av de mål PKH 
har satt seg viktig. PKH er den eneste rene 
konsernpensjonskasse for regionale helsefore
tak og helseforetak i Norge. Så stor andel som 1 
av 3 leger registrert i Den Norske legeforening 
er medlemmer i PKH. 

I år som i fjor har PKH prioritert:

•  Personlige veiledninger

•  Informasjonsmøter om pensjon for ansatte i alle 
aldre

•  Seniorseminarer

•  Pensjonsfaglige fora for HR - ansatte

•  Pensjonsfaglige fora for økonomi - ansatte

I 2015 har PKH møtt om lag 950 med lemmer 
gjennom informasjonsmøter, personlig veiled
ning og besøk i kontorlokalene til PKH. Over 
to år i alminnelig drift har vi møtt nesten 2000 
medlemmer. Dette er PKH svært fornøyd med.  
I tillegg kommer mange henvendelser pr mail 
og telefon. Dette besvares ofte umiddelbart, og 
senest innen 3 virke dager. 

SOM SELVSTENDIG pensjonskasse står PKH i 
en unik posisjon til å kunne velge de  beste 
 leverandørene på alle pensjonsfaglige 
 om råder. Storebrand Pensjonstjenester AS er 
valgt til å utføre kjerneoppgaver i pensjons 
og  premieberegningsprosessen. Det samme 
 gjelder aktuarfirma Lillevold og Partners AS. 
Gode bestandsdata er nødvendig for å kunne 
beregne riktige avsetninger. Godt ajourhold er 
også helt nødvendig for å kunne beregne  riktig 
pensjon for hver enkelt person. Hele  prosessen 
fra ansettelse i et helseforetak og frem til 
 pensjonering og rett ytelse, står  sentralt i 
PKHs planlegging og driftsrutiner. Det er de 
gode prosessene som skaper ønsket resultat: 
Trygghet for rett pensjon til rett tid!

PERSONVERN 
PKH behandler store mengder data om 
 med lemmenes stillings og lønnsforhold. 
 Dette er informasjon som er gjenstand for 

lagring og fremtidig saksbehandling. PKH 
har  etablert gode rutiner for å ivareta person
vernet.  Dette er nedfelt i styrende  dokumenter, 
rutine beskrivelser og risikoanalyser. PKH har 
sammen med sine underleverandører stor 
oppmerksomhet i å etterleve dette regelverket. 
Samfunnet i dag setter større krav til  sikkerhet 
rundt personvern, da trusselbildet utenfor 
 stadig er økende. Dette tar vi på alvor og  sørger 
for og hele tiden imøtekomme de krav som 
 stilles. 

Fakta
PKH

66 % 
 Det er gitt garantier 

til alle som er født 
frem til og med 1958 
om et pensjonsnivå 
på 66 % ved samtidig 
uttak av offentlig 
tjenestepensjon.
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PKHs ansatte2.7

Administrerende direktør

 Jan kommer fra stilling som 
adm. direktør i Akershus fylkes-
kommunale  pensjonskasse 
hvor han har jobbet siden 2009. 
Han har  tidligere også arbeidet 
i  Finans tilsynet og Finans-
departementet. Han er utdannet 
økonom  (siviløkonom/MSc) fra 
Norges Handelshøyskole og London 
School of Economics.

CFO

 Mariann  kommer fra stilling som 
direktør i  PricewaterhouseCoopers 
hvor hun har jobbet i nær 20 år 
som ekstern- og intern revisor 
med arbeidsfelt risikostyring 
og intern kontroll. Hun er sivil-
økonom fra Handels høyskolen BI 
og stats auto risert revisor og auto-
risert finans analytiker fra Norges 
 Handels høyskole.

Leder kunde- og kommunikasjon

 Ingunn kommer fra  stilling 
som  kunde- og salgsleder i KLP 
hvor hun har jobbet i 7 år med 
 helse foretakene som nå tilhører 
PKH. Hun har tidligere arbeidet i 
medie byrå, legemiddel industrien og 
flybransjen i Norge. Hun er utdannet 
sivil markedsfører fra Handels-
høyskolen BI.

JAN FRODE JAKOBSEN MARIANN BENDRISS INGUNN MERINGDAL

PKH Ledelse

Pensjonsfaglig rådgiver

 Dag kommer fra stilling som 
 kundeansvarlig i  Storebrand livs-
forsikring hvor han har  jobbet siden 
1998, og har tidligere også jobbet 
innen økonomi og  controlling. Han 
har utdannelse fra  Sjøkrigsskolen.

Kontorleder

 Brit kommer fra stilling som 
sekretær i Helse-Sør Øst RHF. Hun ble 
ansatt som kontorleder i PKH fra 1. 
april 2015.

Pensjonsfaglig rådgiver

 Geir kommer fra stilling som 
 pensjonsfaglig rådgiver og 
forsikrings konsulent i KLP hvor 
han har jobbet siden 2008. Han har 
utdannelse som økonom fra BI.

Pensjonsfaglig rådgiver

 Geir kommer fra stilling som 
 senior konsulent i Gabler hvor 
han har jobbet siden 2011, og har 
 tidligere jobbet i Statens Pensjons-
kasse og KLP som kundebehandler/
kunde rådgiver. Han har utdannelse 
fra handel og kontor.

DAG FALKENBERG

BRIT HELEN NYGÅRD

GEIR YSTGAARD LARSEN GEIR OTTESEN

PKH Pensjonsfaglige rådgivere

PKH Kontorleder
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Styret2.8

Leder

 Viseadministrerende direktør  
i Helse Sør-Øst RHF.

Steinar har bakgrunn som styreleder 
i flere helseforetak i Helse  Sør-Øst 
RHF, og som administrerende 
 direktør i Kommunedata Øst-Norge 
og Midt-Norge. Han var deretter 
viseadministrerende direktør i 
 Interconsult og de seneste årene i 
Helse Sør-Øst RHF.

Nestleder

 Administrerende direktør  
i Vestre Viken HF.

Nils har bakgrunn som direktør 
i KS, rådmann i Lier kommune, 
 fylkesrådmann i Vestfold fylkes-
kommune, rådmann i Drammen 
kommune, ekspedisjonssjef i  Helse- 
og  omsorgsdepartementet.

Styremedlem

 Viseadministrerende direktør  
i Oslo universitetssykehus HF.

Morten har bakgrunn fra 
 Statistisk  sentralbyrå og 
Finans departementet, og som 
 økonomidirektør på Rikshospitalet.

NILS FREDRIK WISLØFF MORTEN REYMERT

Styremedlem

 Økonomidirektør ved  
Sunnaas sykehus HF.

Hilde har bakgrunn som finans-
analytiker og økonomidirektør i DnB 
Investor og som aksjemegler og 
finansanalytiker i DnB Markets.

Styremedlem

 Advokat i advokatfirma  
Kyllingstad Kleveland.

Ida har bakgrunn som styre-
leder i KLP Pensjonsforsikring 
og KLP bedriftspensjon, styre-
medlem i KLP Skadeforsikring 
og KLP  Kapitalforvaltning og 
juridisk  direktør/Konserndirektør i 
 Kommunal Landspensjonskasse. 

Styremedlem

 Konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst 
RHF

Mette har bakgrunn som Foretaks-
tillitsvalgt og koordinator ved 
 Sunnaas sykehus HF. Hoved styre-
medlem i Delta og YS.  Ansattevalgt 
(vara) i Helse Sør-Øst RHF. Mette 
deltok i styrings gruppe vedrørende 
etableringsprosjekt ny pensjons-
kasse Helse Sør-Øst RHF.

Styremedlem

 Konserntillitsvalgt  
i Helse Sør-Øst RHF.

Svein har bakgrunn som Hovedtillits-
valgt i Vest – Agder  fylkeskommune 
og som styre medlem ved Sørlandet 
sykehus HF og Helse Sør-Øst RHF. 
Øverland deltok i styringsgruppe 
vedrørende etableringsprosjekt ny 
pensjons kasse Helse Sør-Øst RHF.

Styremedlem

 Lege og foretakstillitsvalgt  
for legeforeningen ved Oslo  
universitetssykehus HF.

Aasmund har bakgrunn som 
 styremedlem i Oslo Legeforening 
og som lege, overlege og spesialist 
i nevrologi ved Bærum sykehus, 
 Spesialsykehuset for  epilepsi, 
 Ullevål universitets sykehus HF og 
Oslo Universitets sykehus HF.

Styremedlem

 Forhandlingssjef/advokat ved 
Akershus universitetssykehus HF.

Ida har bakgrunn som  rådgiver 
og advokat i Finansforbundet og 
sekretariats leder i Yrkes organisa-
sjonenes Sentralforbund (YS). Hun 
har også vært medlem av kontroll-
utvalget- og lovutvalget for tiltak 
mot hvitvasking av penger og terror-
finansiering.

HILDE WESTLIE IDA MIRIAM ESPOLIN JOHNSON

METTE VILHELMSHAUGEN

SVEIN ØVERLAND

AASMUND MAGNUS BREDELI IDA KINN

STEINAR MARTHINSEN

 Strategi      Risiko og kontroll      Regnskap      Drift      * Orientering      Personal

Fordeling på saksområder

Prosentvis tid av effektiv 
saksbehandlingstid

15,8 % 8,1 %17,8 %19,8 % 1,3 %37,1 %

Styremøter Antall møter Antall saker 
2014 13 94
2015 11 82

* Hoveddelen av orienteringssakene har vært relatert til kapitalforvaltningen
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ÅRETS AKTIVITETER 
OG RESULTATER

Mål 80%

RESULTAT FRA PKHS OMDØMMEUNDERSØKELSE I 2015

Måloppnåelse 82%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kapittel 3
Årets aktiviteter og resultater

Nær: I PKH har vi medlemmene i fokus, og 
vi er  opptatt av at det skal være kort vei til 
 pensjonsrådgivning for våre medlemmer.  
Hos oss skal du møte eksperter på pensjon 
som er opptatt av at medlemmene får den 
beste kundebehandlingen.

Einar Aksnes
Oslo universitetssykehus HF og 
Akershus universitetssykehus HF

HVILKE VALG ER DET VIKTIG Å TENKE GJENNOM FOR 
DEG FØR DU SKAL GÅ AV MED PENSJON?
Det å tenke på pensjon kom egentlig veldig 
sent. Det var først etter at jeg fikk kløpinne i 
gave som et hjelpemiddel for å klø på steder 
jeg ikke lenger klarte å nå, at jeg skjønte at 
 tiden var inne for å tenke på pensjon. Valget 
var jo å tenke gjennom hvilke konsekvenser 
rent økonomisk det ville ha for meg ved f.eks.  
å benytte meg av full AFP fra 62-65.  Alternativ 
2 ville være å fortsette i 40-50% stilling i 
 offentlig sektor fra 62-65 samtidig med delvis 
AFP. Jeg ønsker å gå ut av døgnvakter så jeg er 
jo nødt til å se på de muligheter som finnes på 
min arbeidsplass.
Valg 1 er dagbemanning på  ambulanseflyet 
og slutte på legehelikopteret. Valg 2 er dag-
kirurgen på Akershus universitets sykehus 
HF. Begge steder er det sannsynlig å kunne få 
 redusert stilling. Videre er det sannsynlig opp-
start med dag bemannet intensivambulanse 
som er en tredje mulighet. Min sjef er positiv 
til å kunne gi meg redusert stilling på den.

MEDLEM

Navn: 
Einar Aksnes

Foretak: 
Arbeidstedet er Akers
hus universitets
sykehus HF, men 
arbeidsgiver er Oslo 
universitets sykehus 
HF

Stilling: 
Overlege  pre hospital 
divisjon og luft
ambulanselege

HVA DRØMMER DU OM Å GJØRE SOM PENSJONIST?
Det må definitivt være å reise mer! Har kjøpt 
seilbåt så den vil være en viktig del av de store 
reiseplanene.

HVA ER DET VED DIN ARBEIDSPLASS SOM GJØR AT DU VIL 
JOBBE LENGST MULIG?
Det mest avgjørende for å fortsette lenger er at 
arbeidsgiver legger opp til muligheter for å gå 
ut av slitsomme døgnvakter og inn i redusert 
stilling.
Videre betyr det fantastiske miljøet blant 
kolle gaer selvfølgelig mye og at jeg føler jeg 
har en meningsfull jobb. 

MEDLEMSINTERVJU
2015
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Samlet sett har 2015 vært et godt år, hvor vi har hatt et høyt 
 aktivitetsnivå samtidig med at PKH har lagt vekt på å være et 
faglig sterkt og kostnadseffektivt miljø. Figuren  viser PKHs 
 måloppnåelse på sentrale områder i 2015. Det  framgår at 
 mål oppnåelsen når det gjelder rettidig saksbehandling i alle ledd, 
kundetilfredshet blant de yrkesaktive og verdijustert  avkastning 
på investeringene bør forbedres. Det er iverksatt  tiltak for å øke 
måloppnåelsen på disse områdene.  

Saksbehandlingen  overvåkes og rapporteres mer ensartet, slik 
at avvik fanges opp og rettes raskere. PKH arbeider for å bedre 
informasjonen til de yrkesaktive gjennom bedre web-baserte 
løsninger. Det gjennomføres soliditetsfremmende tiltak slik at 
PKH i et langsiktig perspektiv oppnår forventet avkastning på 
 investeringene. 

Strategiske prioriteringer3.1

Årets aktiviteter og resultater3.0

PKH skal levere offentlig tjenestepensjon 
til ansatte på helseforetakene i hovedstads-
området på en god og kostnadseffektiv måte. 
Dette innebærer at vi stadig skal  forenkle og 
forbedre pensjonskassens service  overfor 
 medlemmer og helseforetak. I  produksjonen 
av offentlig tjenestepensjon skal pensjons-
kassen oppnå effektivitetsgevinster. I  henhold 
til PKHs driftsmodell skal dette  oppnås 
ved og å ”la konkurransen virke”. Våre 
 leverandører vet at pensjonskassen gjennom-
fører  anskaffelser i tråd med regelverket for 
offentlig sektor. Dette stiller strenge krav til 
 kostnadseffektiv  produksjon til høy kvalitet. 
Bestandsvekst  bidrar til at disse målene kan 
nås. Derfor er det avgjørende at ikke bare 
 medlemmene, men også helseforetakene, 

 opplever solid og  forutsigbar leveranse fra 
PKH. Trygghet og forutsigbarhet er derfor 
blant våre fremste  prioriteringer.

I møtet med medlemmene opplever PKH 
at  informasjon om offentlig tjenestepensjon 
under ulike forutsetninger blir stadig mer 
 etterspurt. Den som planlegger livet som 
 pensjonist står overfor en rekke  individuelle 
valg. Dette gjelder også dem som har en lang 
yrkeskarriere i offentlig sektor bak seg.  Uttak 
av ytelser fra folketrygden, fratreden med 
 avtalefestet pensjon og planer om noe yrkes-
deltakelse etter pensjonering, påvirker den 
livslange ytelsen fra ordningen. Derfor er det 
avgjørende at PKH kan tilby god service og 
informasjon om offentlig tjeneste pensjonen 

 Kritisk      Moderat      Lav      2015      2014Måloppnåelse 2015

Saksbehandling til rett tid

Rett pensjon til rett tid

Ajouritet ajourhold

Kundetilfredshet yrkesaktive

Kundetilfredshet pensjonister

Verdijustert avkastning

Bufferkapitalutnyttelse 
Stresstest I

Kapitaldekning

100%

100%

100% 50%

50%

50%

40%

40%

0,0%

175%

8,5%

100%

100%

8,0%

13,5%

75%

73,0%
11,8% 12,0%

132,9%

6,0%

83,1%

3,0%

70,0%

58,0%

70%

70%

3,6%

90%

97%

97%

11%

125%

94,0%

96,0%
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MÅL OG STRATEGI
Styret i PKH utarbeidet en overordnet  strategi 
som fastsetter overordnede mål for  pensjons- 
og forsikringsområdet i pensjonskassen. 
Den  revideres en gang årlig. Styret har også 
 utarbeidet en policy for kommunikasjon som 
revideres hvert annet år. Dette er to av  flere 
omtalte styrende dokumenter for PKH, og de 
er avgjørende for god mål- og  resultatstyring. 
I  tillegg risikorapporteres  området som del 
av den samlede operasjonelle risiko til styret 
fire ganger årlig. PKH registrerer,  overvåker 
og iverksetter nødvendige tiltak for å 
 redusere uønskede hendelser på pensjons- og 
forsikrings området.

Hovedmålsettinger til PKH innenfor  pensjons- 
og forsikringsområdet er at PKH skal være 
den fortrukne pensjonsleverandøren for helse-
foretakene, gjennom å levere rett  pensjon til rett 
tid og med høyt servicenivå. 2015 har vært et 
erfaringsår når det gjelder å sette  kvalitetsmål. 
Driftsmodellen er slik at driften av medlems-
administrasjon, saksbehandling og utbetaling 
gjennomføres av Storebrand Pensjons tjenester.  
Målet er at 97 % av all  saksbehandling på nye 
pensjoner og gamle  endrede pensjoner skal 
være beregnet og svart ut til medlemmet innen 

måneden før uttak på AFP og alderspensjon. 
For uførepensjon og etterlattepensjon skal 
medlemmet få svar innen to måneder fra det 
tidspunkt alle dokumenter er mottatt. Et annet 
mål er at PKH skal ha 97 % overensstemmelse 
på å beregne rett pensjon til rett tid, og 94 % 
riktig registrering av data på aktivebestanden 
som består av 16 668 medlemskap. Alle disse tre 
målene rapporteres til PKH fire ganger årlig. 

RESULTATER
På pensjons- og forsikringsområdet har PKH 
i løpet av 2015 beveget seg fra den  klassiske 
oppstartsfasen til å nærme seg den stabile 
 driftsfasen på mange deler av driften.  Dette 
 betyr at PKH nå er enda bedre rustet til å 
 arbeide for medlemmenes interesser.  Stabilitet, 
trygghet og forutsigbarhet vil alltid være  viktig 
for PKH og dette er noe vi ønsker å bygge  sterke 
plattformer for i fremtiden. Sett at  formålet 
om å levere rett pensjon til rett tid med høyt 
 servicenivå, er vi ved utgangen av 2015 i en 
 stabil driftsfase. 

Året var preget av omfattende konvertering 
i å flytte beregning av pensjoner over fra et 
IT – system til et annet. PKH gjennomfører 
også en reberegning av alle ytelser mottatt fra 

KPI - PKH skal opprettholde god kvalitet gjennom å levere rett pensjon 
til rett tid 

Mål Gjennom-
snitt 2015

Vurdering av 
resultatet

Rett pensjon Stikkprøvekontroll  Saker som er rett behandlet til rett 
tid i forhold til alle saker behandlet  

97% 96% •
Rett tid Behandlet ajourhold innen frist  Andel oppdateringer 

av bestanden som er gjennomført pr kvartal 
90% 94% •

Saksbehandling   
Antall saker som 
er behandlet når 
alle nødvendige 
saksopplysninger 
foreligger

AFP  måneden før uttak 97% 90% •
Alderspensjon  måneden før 
uttak

97% 82% •
Etterlattepensjon  2 mnd 97% 43% •
Uførepensjon  2 mnd 97% 77% •

Rett bestand Bestandskontroll  Resultat av registrerte data i 
PKHs pensjonssytem målt mot registrerte data i 
 Sykehuspartner HF

94% 96% •

KPI – Mål og resultater på pensjons og forsikringsområdet

Figuren presenterer mål og resultat på KPIene rett pensjon, rett tid og rett bestand

Mål og resultater – Pensjons- 
og forsikringsområdet

3.2

direkte til det enkelte medlem. Offentlig 
 tjenestepensjon er en forsikring med andre 
egenskaper enn  annen sparing og formue. 
Det er en sterkt  prioritering for PKH å øke 
 kjennskapen til hvem PKH er. Vi vil  formidle 
 hvilke rettigheter som er viktigst for hvert 
 enkelt medlem, gjennom å  kommunisere på en 
enkel måte. De individuelle valgene kan blant 
annet være hvor stor del, hvilke type ytelse og 
når det er best for nettopp det ene medlemmet 

å ta sitt pensjonsvalg. Det  på virkes av 
 økonomiske faktorer som blant annet formue, 
skatt,  samlet avkastning på  formue og alder 
ved  avgang.  Individuelle  faktorer som sivil-
status,  utdannelse, helse, evne til å ta  risiko, 
søke trygghet og søke stabilitet, ses på som 
særs viktig for den enkelte. Hvert medlems 
personlige veiledning med rådgivere i PKH 
har  derfor høyeste prioritet hos oss.

de  avgivende leverandørene DNBLiv, KLP, 
AIPK og Vestre Viken Pensjonskasse. Dette er 
et  viktig arbeide i seg selv for å kvalitetssikre 
vår egen bestand, men også ressurskrevende. 
PKH  deltar i samarbeidsfora med pensjons-
leverandører som bruker samme pensjons-
system som PKH og har en tett oppfølging av 
systemutviklingen. 

PKH er  opptatt av å kunne  administrere med-
lemmene,  administrere pensjons utbetalinger 
og admini strere egen driftsmodell så  effektivt 
som  mulig. Da det var først i 2015 at PKH 
 kunne ta i bruk erfaringstall for å utvikle KPIer, 
er effektivitets mål på pensjons- og forsikrings-
området litt for  prematurt ennå. Det utvikles 
i første halvår 2016.  Forutsig barhet og stabile 

styrings resultater fra Storebrand Pensjons-
tjenester, og rett premiefakturering til rett 
tid er et  kvalitet s element det  fokuseres sterkt 
på å nå i alle ledd. Da driftsmodellen til PKH 
også har aktuar tjenestene  utenfor eget hus, 
har oppbygging av pensjons- og premie-
beregningsmodellen vært en viktig  plattform 
å bygge og risikovurdere på i  forhold til 
 pensjons- og forsikrings området. Som en 
tredje samarbeids partner er PKHs IKT – 
 leverandør og de som mottar inndata på PKHs 
 medlemmer,  Sykehuspartner HF,  utenfor 
eget hus.  Resultater viser at gode kontroller i 
 pensjons- og premieberegningsmodellen gir 
kvalitet i data og produksjon. 

Fakta
PENSJON OG 
 FORSIKRING

2015 
 På pensjons og 

 forsikringsområdet 
har PKH i løpet av 
2015 beveget seg 
fra den  klassiske 
oppstartsfasen til 
å  nærme seg den 
stabile  driftsfasen 
på mange deler av 
driften.
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Figuren presenterer mål og resultat på KPIene fornøyde yrkesaktive, fornøyde pensjonister, et godt  omdømme, 
 kontrollere pensjons og premieberegningsmodellen, levere rett premie til rett tid og ha et tilfredsstillende 
 aktivitetsnivå mot medlemmene. 

KPI - PKH  skal være en fortrukken pensjonsleverandør og levere høyt 
servicenivå

Mål Gjennom-
snitt 2015

Vurdering av 
resultatet

Fornøyde 
 yrkesaktive

Kundetilfredshetsundersøkelse er gjennomført 
høsten 2015 på de som fortsatt er i jobb ved 
medlemsforetakene i PKH.

60% 58% •

Fornøyde 
 pensjonister

Kundetilfredshetsundersøkelse er gjennomført 
høsten 2015 blant PKHs pensjonister. 

70% 70% •

Et godt omdømme En omdømmeanalyse er gjennomført høsten 
2015 blant PKHs interessenter og  administrativt 
ansatte på helseforetakene.

80% 82% •

God kontroll av 
 pensjons og 
premieberegnings
prosessen

Gjennom månedlige og kvartalsvise  rapporter 
kontrollerer PKH i pensjons og premiebereg
ningsprosessen. 

Rapporteres 
til styret 
kvartalsvis

Gjennom
ført •

Levere rett premie 
til rett tid

PKH skal fakturere rett premie til rett tid. I løpet 
av 2015 har PKH fakturert premie fortløpende. 

Avvik på 4 
dager

Fakturert 
innen 
fristen  

•

Tilfredsstillende 
aktivitetsnivå

PKH skal håndtere, planlegge og kommunisere 
med både enkeltmedlemmer og administrativt 
ansatte på helseforetakene like mye som de 
gjorde i 2014.

Møte 1 000 
medlemmer 

970 med
lemmer •

KPI – Mål og resultater på pensjons og forsikringsområdet

Tabellene viser nøkkeltall som kan være sammenligningsbare med de tre andre pensjonsleverandørene for 
 helseforetakene i Norge. Alle leger tilhører legeordningen, mens alle andre ansatte unntatt sykepleiere tilhører 
 fellesordningen. Nøkkeltallene viser utvikling i gjennomsnittlig lønn(pensjonsgrunnlag) oppjustert til 100 % stilling og 
gjennomsnittlig lønn uavhengig av deltidsstørrelse. Sammenligner vi begge ordningene, viser tallene at legeordningen 
har hatt høyere lønnsjustering enn fellesordningen fra 2014 til 2015. Gjennomsnittlig andel kvinner har gått litt ned i 
fellesordning, mens kvinneandelen blant leger øker. Andel gjennomsnittlig deltid øker både for leger og for alle andre 
ansatte i fellesordning. Dette betyr at flere ansatte står i 100 % stillinger eller arbeider tilsvarende en 100 % stilling. 
Gjennomsnittlig alder holder seg stabil, og uføreandelen har hatt en liten nedgang i begge ordningene.

PKHS BESTAND – NØKKELTALL

PKH Fellesordningen  2015 2014 2013 
    
Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag justert for deltid 444 523 436 844 418 406

Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag  482 601 477 425 463 117

Gjennomsnittlig kvinneandel 67,9% 68,2% 68,6%

Gjennomsnittlig deltid 92,1% 91,5% 90,3%

Gjennomsnittlig alder 43 43,3 43,6

Uføreandel 8,1% 8,3% 9,1%

PKH Legeordningen 2015 2014 2013 
    
Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag justert for deltid 842 327 820 434 807 234

Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag  871 614 845 576 831 140

Gjennomsnittlig kvinneandel 53,7% 52,5% 51,2%

Gjennomsnittlig deltid 97,5% 97,0% 97,2%

Gjennomsnittlig alder 42,5 42,5 42,6

Uføreandel 1,7% 1,8% 1,8%
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Tabellen viser utvikling i bestand. Fra 2014 til 2015 har antall yrkesaktive økt med 556 medlemskap. Antall 
 medlemskap blant pensjonister har økt med 136. Antall pensjonister blant leger har gått ned, mens den har økt blant 
alle de andre ansatte, som ikke er sykepleiere. Fratrådte (medlemmer som har en oppsatt rettighet i PKH) har økt med 
1743 medlemskap.

PKHS BESTAND – UTVIKLING UTVIKLING I BESTAND – VISUALISERT

Fellesordning  2015 2014 2013 
    
Yrkesaktive 13 096 12 737 11 966

Pensjonister 7 678 7 516 6 972

Fratrådte 32 849 31 274 30 015

Sum  53 623 51 527 48 953

Legeordningen 2015 2014 2013 
    
Yrkesaktive 3 572 3 375 3 127

Pensjonister 1 491 1 517 1 408

Fratrådte 6 936 6 768 6 319

Sum  11 999 11 660 10 854

Lege- og fellesordningen 2015 2014 2013 
    
Yrkesaktive 16 668 16 112 15 093

Pensjonister 9 169 9 033 8 380

Fratrådte 39 785 38 042 36 334

Sum  65 622 63 187 59 807

2014

2014

2015

2015

136 nye pensjonerte

556 nye yrkesaktive

Yrkesaktive

Pensjonister

2014

2015

1743 nye fratrådte

Fratrådte*

*(medlemmer som har en  oppsatt  rettighet i PKH)



ÅRSRAPPORT PKH 
2015

ÅRSRAPPORT PKH 
2015

KAPITTEL 
3

KAPITTEL 
3

ÅRETS AKTIVITETER 
OG RESULTATER

ÅRETS AKTIVITETER 
OG RESULTATER

52 53

Mål og resultater - Kapitalforvaltning  
og finansiell soliditet

Formålet med kapitalforvaltningen er å  sørge 
for at pensjonskassens eiendeler  investeres 
slik at medlemmene sikres sine avtalte rettig-
heter til enhver tid. PKH må samtidig  levere 
en minimumsavkastning til sine kunder og 
medlemmer hvert år. Dette innebærer at det 
er nødvendig å ta investeringsrisiko utover å 
investere i sikre rentepapirer. For å ivareta et 
nødvendig avkastningsnivå har PKH etablert 
en investeringsstrategi og en risikostyring som 
skal balansere disse hensynene.

MÅL OG STRATEGI
PKH har følgende hovedmål:

• Pensjonskassen skal være en ansvarlig 
 kapitalforvalter som bidrar til  verdiskapning og 
oppnår meravkastning gjennom aktiv  forvaltning

• Pensjonskassen skal ha tillit og godt  omdømme

Styret i PKH har utarbeidet en policy 
for kapital forvaltningen som fastsetter 
en  inve sterings  strategi for plassering av 
 finan sielle midler.  Policyen blir revidert 
minst en gang årlig. PKHs policy for kapital-

forvaltning skal  sikre at pensjonskassen 
 oppnår en god  avkastning med en risiko som er 
 tilpasset styrets risikovilje og pensjons kassens 
risiko bærende evne. PKH skal innrette sine 
 investeringer med sikte på å gi medlems-
virksomhetene konkurranse dyktig  avkastning 
gitt  begrensninger på  risikoen som pådras. 
Begrensninger på  risikoen innebærer at 
 pensjonskassen skal beskytte buffer kapitalen 
og søke å ha stabil avkastning. Risikoviljen 
 operasjonaliseres gjennom  fastsettelse av 
 rammer for  bufferkapitalutnyttelsen. Det skal 
legges vekt på langsiktighet, risiko spredning 
og kostnadseffektivitet samt en  ansvarlig 
og bærekraftig forvaltning. Det skal ikke 
 gjøres direkte investeringer i  forvaltningen, 
med unntak av investeringer i eiendom. Den 
 daglige forvaltningen utøves av eksterne 
 forvaltere som er godkjent av styret. 

PKH har valgt en  investeringsstrategi 
med mål om moderat til lav risiko.  Dette 
er operasjon alisert ved bruk av risiko-
målene i stresstest I, stresstest II og kapital-
dekningsregelverket:

RAMMER OG RISIKO
Andelen risikable aktiva (aksje-, eiendoms-, 
rente- og kredittrisiko) ble i 2015 satt til et 
nivå som samsvarer med PKHs risiko evne 

og risikovilje. For å sikre en høyest mulig 
 avkastning i forhold til det valgte risikonivå, 
hadde  pensjonskassen følgende aktiva alloke-
ring ved  utgangen av 2015:

Styret har for hver aktivaklasse etablert 
 maksimum- og minimums rammer. I tillegg 
skal ingen enkeltpapirer i PKH ha lavere 
 kredittrating enn BBB- (”investment grade”), 
eller vurdert av forvalter til å ha minimum 
 tilsvarende kredittkvalitet. Durasjonen på 
 omløpsobligasjonene skal ha 2 år +/- 2 år.

Alle rammene var overholdt gjennom året og 
ved årsskiftet. Pensjonskassen har  gjennom 
2015 hatt en strategisk målsetting om å 
øke  andelen i eiendom for å bedre risiko-
spredningen og avkastningspotensialet.  Det er 
med dagens regelverk begrensede muligheter 
til å plassere midler i alternative  inve steringer, 
og det er lave avkastningsmuligheter i 
 rentemarkedet på lang sikt. Pensjonskassen 
har i løpet av 2015 investert i to eiendommer 
kjøpt av Höegh Eiendom AS. Eiendommene 
eies  direkte gjennom datterselskapet PKH 

 Eiendomsinvest AS. Den ene eiendommen 
overtas først 1. juli 2016.

PKHs allokering er strategisk og bør ligge fast 
for en lengre periode. Dette skal innebære at 
allokeringen i liten grad påvirkes av  kortsiktige 
endringer i markedene eller oppfatninger 
om markedsutviklingen fremover. Eventuelle 
endringer skal bygge på forutsetninger som 
representerer varige utviklingstrekk. Samtidig 
skal pensjonskassen ha tilstrekkelig fleksibili-
tet til å utnytte mer kortsiktige  muligheter som 
kan oppstå i perioder med store  bevegelser i 
markedene. Som et utgangspunkt knyttes  slike 
allokeringer til plasseringer av nye  midler og 
kontantstrøm som genereres av porteføljen 
(ikke reallokeringer).

I investeringsstrategien har styret satt en 
grense for hvor mye avkastningen til porte-

3.3

Norske omløpsobligasjoner
43%

41%
44%

Bankinnskudd/Pengemarked
2%

4%

4%

5%

5%

4%

Utlån
2%

1%
2%

Anleggsobligasjoner

Norske aksjer

Globale obligasjoner
14%

13%
12%

Globale aksjer
15%

5%

16%

6%

13%

7%

Eiendom
12%

11%
9%

Alternative investeringer
3%

4%
4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

    Risikomål

    Kapitaldekning     Lavere enn 8,5%     8,5%  11%     Større enn 11%

    Bufferkapitalutnyttelse
    stresstest I     Større enn 175%     125%  175%     Lavere enn 125%

    Bufferkapitalutnyttelse
    stresstest II     Større enn 125%     80%  125%     Lavere enn 80%

    Kritisk     Moderat     Lav

Med risiko innen kapitalforvaltningen 
 menes sannsynligheten for tap som følger av 
svingninger i aktivaenes verdi. Den viktigste 
måten å styre risikoen i en portefølje på, er å 
spre  risikoen på ulike aktivaklasser som i minst 
 mulig grad samvarierer med hverandre. Dette 
bidrar til å stabilisere porteføljen og sikre at 
den har en relativt gunstig utvikling uavhengig 
av markedsforholdene.
Våre eiere har et langsiktig perspektiv for 

 forvaltningen og har i tråd med dette etablert et 
klart og godt rammeverk. Sammenlignet med 
mange andre investorer har  pensjonskassen 
en høyere risikobærende evne og mindre 
 behov for likviditet og tåler bedre store verdi-
endringer. Dette gir grunnlag for å opptre lang-
siktig og til tider motsyklisk som følge av krav i 
investeringsstrategien om tilbakevekting.

 Faktisk allokering 2015      Faktisk allokering 2014      Målsatt allokering
Fakta
INVESTERINGS-
STRATEGI

2015 
 PKH har valgt en 

 investeringsstrategi 
med mål om moderat 
til lav risiko.
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føljen kan forventes å avvike fra referanse-
indeksens avkastning. Det er satt en  maksimal 
 begrensning på årlig tracking error på 8 
 prosent for aksjemandat som forvaltes  aktivt. 
Det vil si at avkastning ikke vil variere med 
mer enn 8 prosent i forhold til indeks med 67 
 prosent sannsynlighet. For passive  mandat 
settes årlig tracking error til maksimalt 0,5 
prosent. Det kan inngås avtale om aktiv 
 forvaltning i aksjemandat med tracking error 
inntil 15 prosent dersom hoveddelen av aksje-
forvaltningen er i passiv forvaltning (indeks-
fond). 

PKH hadde i 2015 en tracking error i aksje-
porteføljen på 2,9 prosent – det var  forventet 
en tracking error på 5,4 prosent. Standard-
avviket til aksjeavkastningen i  forhold til 
 referanseindeks var på 8,5 prosent. For 
 porteføljen samlet (unntatt alternative 
 investeringer og eiendom) var tracking  error 
på 0,8  prosent og standardavviket på 1,8 
 prosent. Det er viktig å være oppmerksom på 
at PKH har kun to års historikk og at dataene 
vil bære preg av det. 

I forvaltningen er det en rekke  finansielle 
 risikofaktorer som PKH må forholde seg 
til. PKH legger betydelig vekt på å identi-
fisere, måle, styre og kontrollere de ulike 
 risikotypene. I tillegg til rammene følger 
 styret tett opp utviklingen innenfor markeds-, 
 kreditt- og motpartsrisiko i forbindelse med 
forvaltningen. 

Det er en utfordring for pensjonskasser at 
 tradisjonelle aktivaklasser som ulike rente-
plasseringer nå gir svekkede avkastnings-
muligheter. Det lave rentenivået vil by på 
 utfordringer i tiden fremover i forhold til å 

 sikre en avkastning tilsvarende rentegarantien 
til kundene. 

Pensjonskassen skal innenfor rammen av 
 forsvarlig kapitalforvaltning bidra til en 
 bærekraftig utvikling i et globalt  perspektiv. 
En  viktig del av investeringsprosessen er 
 vurderingen av etiske, sosialt akseptable 
og miljømessige faktorer. Forvaltningen av 
PKHs midler skal som minimum følge de 
etiske  kriteriene som til enhver tid er valgt 
av  Finansdepartementet for forvaltningen 
av  Statens Pensjonsfond Utland. Selskaper 
 ekskluderes fra investeringsuniverset ved 
brudd på de fastlagte kriteriene.

AVKASTNINGSRESULTAT
I henhold til Årsregnskapsforskriften for 
pensjons kasser er pensjonskassens eiendeler 
delt i en kollektivportefølje og en selskaps-
portefølje. Porteføljene er i PKH underlagt 
en felles forvaltning. Kollektiv porteføljens 
andel av den totale forvaltningskapitalen 
tilsvarer forsikringsmessige avsetninger 
(premie reserve, kursreguleringsfond, tilleggs-
avsetninger, erstatningsavsetning, premie-
fond og risikoutjevningsfond) og utgjør ved 
 årsskiftet 92,9 prosent av total forvaltnings-
kapital. Selskapskapitalen utgjør dermed 7,1 
prosent beregnet på grunnlag av innbetalt og 
opptjent egenkapital og annen gjeld.

2015 var et turbulent år i finansmarkedene. 
Finansinntektene fra kollektivporteføljen 
 (realisert avkastning) oversteg rentegarantien 
på 2,79 prosent. Forventet avkastning basert 
på PKHs investeringsstrategi ved inngangen 
til 2015 var 3,6 prosent. Det blå utfallsrommet 
viser hvor avkastningen ville ligget med 90 
prosent sannsynlighet gjennom 2015:

Bokført avkastning i 2015, hensyntatt verdi-
endring i selskapsporteføljen og tilførsel til 
kursregulerings fond for  kollektivporteføljen, 
ble 3,1 prosent. Verdijustert avkastning i 

pensjons kassen endte på 3,0 prosent, og 
 fordelte seg som følger på de forskjellige 
 aktivaklassene:

Pensjonskassen hadde meravkastning på 
sine investeringer i aksjer og alternativer 
som  utgjorde ca. 26 prosent av porteføljen. 
 Samlet hadde porteføljen en meravkastning 
på 0,6  prosent i forhold til den sammensatte 
 indeksen. Avkastningen i obligasjons porte-

føljen, som utgjorde 63 prosent av  porteføljen, 
bidro til å dra meravkastningen vesentlig ned. 
Differanse avkastning (meravkastning/mindre-
avkastning) vurderes i forhold til indeks. 
 Denne skal være et rimelig anslag på verdi-
skapningen i aktiv forvaltning.

 2015 2014 
Total portefølje 3,0 6,4
Differanseavkastning etter honorar 0,5 1
Std.avvik ift indeks (indeks i parentes) 2,7 (2,5) 1,3 (1,2)
Informasjonsrate (IR) 0,5 2,6
Tracking error 0,8 0,4
Aksjeporteføljen 7,3 11,5
Differanseavkastning etter honorar 5,5 2,6
Std.avvik ift indeks (indeks i parentes) 11,3 (12,7) 5,4 (6,5)
Informasjonsrate (IR) 2,0 0,7
Tracking error 3,0 3,0
Obligasjonsporteføljen 0,6 5,1
Differanseavkastning etter honorar 0,8 1,3
Std.avvik ift indeks (indeks i parentes) 1,3 (1,4) 0,6 (0,8)
Informasjonsrate (IR) 1,1 2,4
Tracking error 1,1 0,5

Avkastning etter honorar - risiko - kvalitet

Fakta
TRACKING ERROR

2,9 % 
 PKH hadde i 2015 

en tracking error i 
aksjeporteføljen på 
2,9 prosent – det var 
 forventet en tracking 
error på 5,4 prosent.
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Det har vært til dels volatile markeder de siste to årene og avkastningshistorikken til PKH gir et 
bilde av dette:

Renteporteføljen til PKH fordelte seg per 31.12.15 på følgende rating klasser:
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Mindreavkastningen i renteporteføljen til 
PKH i 2015 var primært knyttet til at kreditt-
påslagene gikk opp de siste to kvartalene. 
En økning i  kredittpåslaget medfører en 
 reduksjon av  verdien for  obligasjonsgjelden. 
Kreditt påslagene var relatert til  usikkerhet 

om norsk økonomi etter oljeprisfallet, 
 generell økning i europeiske  kredittmarginer 
og at kommunalbanken ikke utstedte nye 
 utlån til kommunene og dermed bortfall av en 
stor investor i gjeldsmarkedet. 

Det er en rekke obligasjonsutstedere som 
ikke har kredittrating fra et av de største 
 inter nasjonale ratingbyråene. Disse  utstederne 
har enten fått rating basert på meglernes 
skygge ratinger eller fra interne systemer for 

 beregning av kreditt risiko. Ingen av de ikke- 
ratede papirene til PKH har lavere rating enn 
BBB.
PKH har også to investeringer i high-yield som 
utgjør 3 prosent av renteporteføljen.
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Rentene fortsetter å falle og aktører i  markedet 
forventer at dette vil kunne vare over tid. 
 Dette vil by på utfordringer for pensjons kasser 
som årlig må levere en  garantert  avkastning. 

PKH har for 2016 en garantert rente på 2,59 
 prosent. Følgende figur viser utvikling i 10-års 
 statsrenter:

For PKH skal sikring av utenlandske aksje-
investeringer være minimum 80 prosent, 
 eksklusiv fremvoksende markeder, med 
 mulighet for svingninger mellom 70 og 105 
prosent på porteføljenivå.  Aksjeinvesteringer 
i fremvoksende markeder valutasikres i 

 utgangspunktet ikke. Utenlandske obliga-
sjoner skal valutasikres med 100 prosent. 
Dette ga isolert sett et negativt bidrag til 
 avkastningen på den globale porteføljen i 2015 
på grunn av den  vesentlige svekkelsen av den 
norske  kronen.

MARKEDENE
PKH pekte i fjorårets årsrapport på lyse 
 utsikter for USA, men større utfordringer for 
landene i eurosonen og Kina. For Norge stilte 
vi spørsmålstegn om norsk økonomi sin evne 
til å omstille seg hvor olje spiller en mindre 
rolle. Samlet sett hadde pensjonskassen en 

forventning om at det ikke ville bli et kraftig 
fall i aksjemarkedet. 
Verdensøkonomien i 2015 ble tilnærmet som 
forventet. Renter hadde imidlertid en annen 
utvikling gjennom et kraftig fall i forhold til 
2014: 

Kina fortsatte omleggingen fra en inve-
sterings økonomi, hvor over 50 prosent av BNP 
 investeres i nye bedrifter og infrastruktur, 
til en mer konsumorientert økonomi.  Dette 
fikk betydelig effekt på etterspørselen for 

 innsatsfaktorer til investeringer, og førte til 
at råvareprisene ble redusert. USA hadde god 
vekst som økte behovet for arbeidskraft, men 
lønnsveksten sto på stedet hvil, som den har 
gjort i mer enn 10 år. 
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I Europa var utvikling i økonomien  bedre 
enn fryktet. Veksten kom overraskende i land 
som Irland, Frankrike, Spania og  Sverige. 
Vekst landene (Emerging Markets) hadde, på 
grunn av lav etterspørsel etter råvarer og lave 

 priser, et vanskelig år. Dette føyer seg inn i en 
rekke av dårlige år etter finanskrisen i 2008. 
 Prisingen av selskapene er lav, men det er 
usikkert  hvordan dette vil slå ut fremover i 
 aksjekursene:

Store investorer som normalt har holdt 
 stabile allokeringer kom ut i markedet, og 
kapital forvalterne opplevde store endringer i 
 forvaltningsvolumet – av positiv og negativ art 
avhengig av investeringsstrategien.

Sentralbankenes adferd i rentemarkedet 
 dominerte rentesettingen og omsetningen 
av rentepapirer i 2015. ECB (Europeiske 
 sentralbanken) foretar for tiden store oppkjøp 
av markedsobligasjoner som har fristet mange 
markedsaktører til å ta posisjoner for å  utnytte 
ECBs disposisjoner. Kjøpene ble imidlertid 
foretatt i kortere obligasjoner enn antatt, noe 
som førte til stor markedsvolatilitet. 

Finansmarkedene fikk i annet halvår føle 
 virkningene av at myndighetene i den vestlige 
 verden vil innføre regelendringer for banker 
og forsikringsselskaper med virkning fra 2016. 
Direkte reguleringer, økt egenkapitalkrav og 

stresstestkrav til soliditet har en fundamental 
innvirkning på bankenes adferd og dermed på 
tilgang og prising på finansielle instrumenter. 
De viktigste virkningene er:
 
• Lavere utlån og høyere krav til kreditt verdighet 

• Reduksjon av interbankopplåning/plassering

Dette vil ventelig skape mindre likviditet, 
 større volatilitet, høyere kredittmarginer og 
 lavere kvalitet på rentepapirene. Man må 
 derfor regne med at det fortsatt vil være stor 
turbulens i rentemarkedene fremover.

I det norske rentemarkedet var det et stort 
kursfall på obligasjoner i tredje kvartal. 
 Dette skyldes en økt kredittpremie på norske 
 obligasjoner, som i enkelte sektorer har doblet 
seg.

Inflasjonen ble lav i nesten alle land. Økende 
produksjonskapasitet og lav etterspørselsvekst 
med lav utnyttelsesgrad, ga  produsentene 
lite rom for prisøkning. Et stort potensiale 
av ny arbeidskraft i vekstmarkedene og lave 
 råvarepriser indikerer at inflasjonen vil være 
lav i de fleste landene lenge.

Store endringer i valutakursene skapte  store 
prisvariasjoner landene mellom. Spesielt var 
det merkbart i USA og Storbritannia hvor 
USD og GBP styrket seg betydelig i forhold til 
 andre valutaer. Dette kan være forklaringen 
på at veksten i disse to landene ble noe lavere 
enn forventet på grunn av at konkurransen fra 
 utlandet ble betydelig.

Den norske økonomien fikk føle effekten av 
oljeprisfallet, og hardest gikk det utover olje-
relaterte selskaper og  obligasjonsinvestorene 
i «high yield»-markedet. Norges Bank  utsatte 

i desember forventet rentenedsettelse av 
styrings renten (0,75 prosent).  Beslutningen 
ble understøttet av en svak norsk krone 
og frykten for at boligprisene skulle stige 
enda mer hvis renten ble satt ned. Rente-
nedsettelser er forventet i mars og juni 2016. 
I 2016 er det forventet at bankreguleringen 
og  pengemarketslikviditeten vil skape  store 
svingninger i rentemarkedet både i basis renten 
og i kredittmarginene. Selv med en svak norsk 
krone, vil importert inflasjon være  beskjeden 
og sammen med forventet lav lønnsvekst 
 skulle den generelle prisvekst trenden ikke 
være til hinder for rente nedsettelser.

RENTEMARKEDENE
Finansmarkedene ble preget av at  investorene 
foretok store omplasseringer initiert av 
 utsikten til lav avkastning nær 0 prosent på 
sikre renteplasseringer:

Norsk stat 2 år 1,3%

JPM Gov 1-3 sikret 1,5%

Norsk stat 5 år 2,2%

0,0% 1,0%0,5% 1,5% 2,0% 2,5%

Avkastning renter - 2015

1995
1996

1997
1998

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2013
2014

2015

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

  Price/Earnings Ratio         Gjennomsnitt         +/- 1 stdP/E - Emerging markets

P/
E 

Ra
tio

1970
1972

1974
1976

1978
1980

1982
1984

1986
1988

1990
1992

1994
1996

1998
2000

2002
2004

2006
2008

2010
2012

2014

40

35

30

25

20

15

10

5

0

  Price/Earnings Ratio         Gjennomsnitt         +/- 1 stdP/E - Developed markets

P/
E 

Ra
tio

Fakta
OLJEPRISFALLET
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 Den norske 

 økonomien fikk føle 
effekten av oljepris
fallet, og hardest 
gikk det utover olje
relaterte  selskaper 
og  obligasjons 
investorene i «high 
yield» markedet.
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Markedet er preget av at risikotakerne har 
 liten tro på realøkonomisk vekst og har  derfor 
gjort betydelige endringer i sine  porteføljer. 
Dette har inkludert salg av verdiaksjer som 
tidligere har vært favorisert og gitt god 
 avkastning og konsentrerte investeringer i 
 aksjeselskaper som kan vise til vekst uten en 
generell vekst i markedet. Selskaper med nye 
it- strategier som Facebook, Amazon, Netflix, 
Google (de såkalte «FANG»-aksjene) opplevde 
en betydelig kursoppgang, og disse  selskapene 
har nådd betydelige markedsverdier. Også 
 selskaper som kan vise til god og stabil inn-
tjening er populære. Alle disse aksjene har nå 
blitt relativt dyre.

Lavt prisede aksjer som typisk er avhengig 
av realøkonomisk vekst (sykliske aksjer) og 

emerging markets er blant taperne i aksje-
markedet. Emerging Markets har nå hatt en 
5 års sammenhengende nedgang og er blitt 
 meget rimelig målt med price/earnings-ratio.

Det norske markedet er preget av den lave 
 oljeprisen og de store olje selskapenes kutt 
i  investeringene og i bemanningen. Lav 
 kronekurs letter situasjonen for andre 
 selskaper som ikke direkte er tilknyttet olje-
industrien. Investorene i lakseoppdrett og 
annen konkurransedyktig eksportindustri 
opplevde økt omsetning og svak krone  skapte 
rekordresultater. Denne trenden ser ut til å 
holde seg inn i 2016. Shipping og  oljerelaterte 
næringer ser fortsatt ut til å oppleve at det 
hersker sterk «motvind» i markedet.

AKSJEMARKEDENE
Aksjemarkedene sluttet omtrent på samme nivå som det åpnet i 2015, men med betydelige 
 svingninger gjennom året:

Risiko henger sammen med svingninger i 
verdi papirmarkedene. All erfaring tilsier at 
fond vil svinge i verdi, noe som fremkommer 

tydelig av svingningene i aksje – og rente-
markedene de siste ti årene:

PKHs målsetting er å ha bufferkapital nok 
til å opprettholde en tilfredsstillende porte-
føljesammensetning, også etter år med 
 store fall i markedsverdiene. Opp bygging 
av  tilleggsavsetninger utover ett års rente-
garanti vil bidra til å sikre risiko bærende 
evne.  Pensjonskassen har derfor en 

 målsetting om å ha tilleggsav setninger som 
til  enhver tid minst tilsvarer to års rente-
garanti.  Pensjonskassens  investeringer skal 
 optimaliseres  avkastningsmessig innenfor 
 gitte rammer for bufferkapital utnyttelse og 
krav til  kapitaldekning.
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 Selskaper med 

nye itstrategier 
som  Facebook, 
Amazon, Netflix, 
Google  (de  såkalte 
«FANG»aksjene) 
opplevde en betydelig 
 kursoppgang, og 
disse  selskapene 
har nådd betydelige 
markedsverdier.
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FINANSIELL SOLIDITET OG KAPITALFORHOLD
PKH legger vekt på å overvåke  nivået på 
egenkapitalen fortløpende og  planmessig. 
Nivået tilpasses den økonomiske  risikoen 
og  kapitalkrav for pensjonskasser. Kapital-
styringen har som målsetting å sikre en 
 effektiv kapitalstruktur og ivareta en 
 hensiktsmessig balanse mellom interne mål 

og  kapitalkrav. PKH har en målsetting om over 
tid å ha en kapitaldekning på over 11 prosent. 
 Kapitaldekning er beregnet som pensjons-
kassens ansvarlige kapital som andel av 
 risikovektet balanse. PKH var godt innenfor 
kapitalkravet på 8 prosent i kapitaldeknings-
regelverket per 31.12.2015:

Pensjonskasser og livselskap har et årlig 
krav til avkastning, og må ha buffere som er 
 tilstrekkelige til å møte kortsiktige  svingninger 
i finansmarkedet og øvrige risikofaktorer. 
PKH bærer forsikringsmessig risiko, opera-
sjonell risiko og finansiell risiko. 

Forsikringsmessig risiko knytter seg i hoved-
sak til pensjonskassens avsetninger som blant 
annet skal hensynta økt levealder og sann-
synlighet for uførhet. Forsikringspremiene 
bygger på tariffer basert på statistisk erfarings-
materiale. Endringer i forutsetningene kan 
medføre behov for styrking av reservene. Alle 
tariffer pensjonskassen anvender er meldt til 
Finanstilsynet, i tråd med gjeldende regelverk.

Operasjonell risiko er knyttet til tap som 
skyldes svakheter eller feil ved prosesser og 
systemer. Pensjonskassen har etablert rutiner 
som sikrer at uønskede hendelser løpende blir 
rapportert og at hendelsene blir fulgt opp med 
tiltak. Det er i tillegg etablert rutiner med årlig 
risikovurdering av alle kjerneprosesser hvor 
styret årlig behandler status av den etablerte 
internkontrollen.

Finansiell risiko er i hovedsak  knyttet til 
pensjons kassens evne til å innfri  kund enes 
 årlige rentegaranti.  Rentegarantien vil 
grad vis reduseres ettersom  garantien på 
nye  kontrakter og ny opptjening  under 
 eksisterende kontrakter er begrenset til 
 maksimalt 2 prosent fra 01.01.2015.  Finansiell 

 risiko som følger av forventninger til økt 
 levealder i offentlig tjenestepensjons ordninger 
er begrenset med innføring av levealders-
justering i ytelsene.

Finansiell risiko inndeles i tre hovedkate-
gorier; markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko. 
 Styringen av risikoene gjennomføres  gjennom 
operative regler og rapporteringskrav som 
 følges opp kontinuerlig. Styret  fastsetter 
minst årlig rammene for  kapitalforvaltningen 
gjennom behandling av en policy for kapital-
forvaltning. Rammene utformes slik at den 
finansielle  risikoen, samt lovpålagte krav 
til kapitaldekning og solvens blir  ivaretatt. 
 Hensikten med risikostyringen er at pensjons-
kassen skal opprettholde en tilfredsstillende 
risikobærende evne og tilpasse pensjons-
kassens finansielle risiko til pensjons-
kassens soliditet samtidig som det skal legge 
 grunnlaget for en god og konkurranse dyktig 
avkastning. Sistnevnte forutsetter at pensjons-
kassen har en god soliditet og tilstrekkelig 
med bufferkapital.

Pensjonskassens bufferkapital basert på 
 Finanstilsynets stresstest I modell har styrket 
seg gjennom året primært som følge av styrket 
egenkapital og at rentekurven hadde et skift 
oppover samtidig som PKH har gjennomført 
soliditetsfremmende tiltak gjennom økt rente-
garantipremie og en oppreservering for lavere 
grunnlagsrente. 

Solvensmarginkapitalen består av  ansvarlig 
kapital tillagt 50 prosent av tilleggsavsetning-
ene og 50 prosent av risik o utjevnings fondet. 
 Solvensmarginkapitalen til pensjons kassen var 
1,670 millioner kroner ved årsskiftet og endte 
på 265,3 prosent av kravet.

PKHs soliditetskapital består av egen kapital, 
tilleggsavsetninger, risikoutjevningsfond, kurs-

reserve på obligasjoner til amortisert kost 
og kursreserve på finansielle omløpsmidler. 
Midlene kan anvendes til å  oppfylle rente-
forpliktelsen på forsikringsmidlene. Soli ditets-
kapitalens elementer har  forskjellige forut-
setninger og tidshorisont. Soliditets kapitalen 
per 31.12.2015 utgjorde 3,551  millioner kroner, 
tilsvarende 19,7 prosent av  forsikringstekniske 
avsetninger:
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Tapspotensialet i stresstest I er 3,4 milliarder kroner og er fordelt som følger:

Bufferkapitalutnyttelsen for PKH basert på 
stresstest I er 83 prosent og ligger innenfor 
målsatt nivå om maksimal utnyttelse på 125 
prosent. Finanstilsynets stresstest I beregner 

risiko og tilgjengelig kapital i tråd med det 
fremtidige kapitalkravsregelverket, Solvens 
II, slik det forventes å bli gjort gjeldende for 
 pensjonskasser. 

Renterisiko 114

Kredittrisiko 854

Eiendomsrisiko 522

Korr. Gev. Markedsrisiko

Operasjonell risiko

0

-377

3 451

878

39

77

-298

Aksjerisiko 1 885

Konsentrasjonsrisiko

Valutarisiko 163

Forsikringsrisiko

Korr. - Tot. Risiko

Motpartsrisiko

Samlet risiko

Bufferkap.
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Mål og resultater - Utlån

MÅL OG STRATEGI
Utlånsvirksomheten anses som både en 
 medlemsservice overfor medlemmene i 
pensjons  kassen, men også som en del av 
kapital forvaltningen i PKH. Formelt er ikke 
utlånsvirksomheten i PKH underlagt Finans-
tilsynets retningslinjer for forsvarlig utlåns-
praksis for lån til boligformål. I den grad det 
er relevant for utlånsvirksomheten i PKH 
skal  Finanstilsynets retningslinjer likevel 
 etterleves.

Målet er å ha en enkel og effektiv saks-
behandlingsprosess både for  medlemmene 
og for de ansatte i PKH. Låneporteføljen i 
PKH skal maksimalt utgjøre 5 prosent av 
pensjons kassens forvaltningskapital. Drifts-
målet er at 2 prosent av forvaltningskapitalen 
i PKH skal  ligge i utlånsporteføljen. PKH har 
 utkontraktert depot, utbetaling og inkasso til 
Lindorff. 

Lån skal alltid sikres mot 1. prioritets pant 
i eiendom/adkomstdokumenter innenfor 
 maksimalt 80 prosent av lånetakst. Pantet 
skal ha status som primærbolig (ikke fritids-
eiendom). PKH tilbyr kun flytende rente. 
Rentebetingelsene innenfor 60 prosent av 

 sikkerhet fastsettes av styret og skal til en hver 
tid ligge over rentegarantien og normrenten 
(laveste rente en arbeidsgiver kan gi på  utlån 
til en arbeidstaker uten å bli beskattet for en 
særfordel knyttet til lav rente). Renten for 
lån gitt med sikkerhet innenfor 80 prosent av 
 lånetakst skal til enhver tid settes 0,25 prosent 
høyere enn renten for lån gitt med sikkerhet 
innenfor 60 prosent av lånetakst.

RESULTAT
Låneporteføljen har ikke vært så stor som 
 ønskelig. PKH hadde pr. 1. januar 2015 en 
 låneportefølje på 385 millioner kroner som 
ved  utgangen av 2015 var falt til 276 millioner 
kroner. PKH har i 2015 erfart en  nedadgående 
rente i boliglånsmarkedet og flere banker 
 tilbyr lån med rentebetingelser langt under 
pensjonskassens nivå (normrenten). Dette 
har medført at stadig flere flytter lån fra PKH. 
 Etter at normrenten fra skatteetaten ble  endret 
fra 2,7 prosent til 2,5 prosent med virkning 
fra 1. januar 2016 har styret i PKH vedtatt en 
 nominell rente for lån innenfor 60 prosent av 
forsvarlig lånetakst til 2,5 prosent. 

3.4

Fakta
LÅNEPORTEFØLJEN

5 % 
 Låneporteføljen i 

PKH skal maksimalt 
utgjøre 5 prosent av 
pensjons kassens 
forvaltningskapital.



69

ÅRSRAPPORT PKH
2015

KAPITTEL 
4 

EIERSTYRING, SELSKAPSLEDELSE
OG RISIKOSTYRING

Kapittel 4
Eierstyring, selskapsledelse  
og risikostyring

Nyttig: Offentlig tjenestepensjon er en  avtale  
 mellom  partene i arbeidslivet. PKH skal sørge 
for at  medlemmenes rettigheter blir  ivaretatt 
på en god og effektiv måte.  Etter hvert 
som helse foretakene i hovedstads området 
 benytter  færre  pensjonsleverandører,  slipper 
flere av de  ansatte bytte av pensjonssystem 
ved  jobbskifte. Din opptjening i PKH følger 
deg gjennom hele yrkeslivet.

2014 132,9%

BUFFERKAPITALUTNYTTELSE STRESSTEST I

2015 83,1%

75% 100% 125% 150% 175%

MEDLEMSINTERVJU
2015

Judith Solberg
Sunnaas sykehus HF

HVILKE VALG ER DET VIKTIG Å TENKE GJENNOM FOR DEG 
FØR DU SKAL GÅ AV MED PENSJON?
Etter mer enn 40 år i arbeidslivet er det ikke så 
rart at tanken på pensjon er både  fremmed og litt 
skremmende. Jeg er veldig glad i  jobben min, og 
kommer til å savne både  arbeidsoppgavene og 
det sosiale når jeg en gang  bestemmer meg for å 
gå av med pensjon. Vi har et godt og trygt  sosialt 
liv på min arbeidsplass, - ønsker jeg å miste det? 
Jeg liker arbeidsoppgavene,  engasjementet og 
alle de glade  menneskene rundt meg. Det er klart 
at jeg vil savne det når den tid kommer. 

Økonomien spiller selvfølgelig også en rolle, og 
det er også noe jeg må tenke godt igjennom før 
jeg bestemmer meg om jeg skal pensjonere meg.

HVA DRØMMER DU OM Å GJØRE SOM PENSJONIST? 
Jeg har alltid vært glad i å male, noe jeg  dessverre 
har fått altfor liten tid til i de siste årene. Jeg 
 håper å kunne bruke en del tid på maling, det er 
god terapi og avslapping og skapende.

Å male bilder er som å gå inn i en annen  verden 
uten stress og tidsfrister. Jeg har også 5 barne-
barn (snart 6), som jeg  ønsker å bruke mer tid 
på. For meg er  barnebarna viktige, og jeg har 
lyst til å gi dem en  sjanse til å dele  hobbyen min, 

MEDLEM

Navn: 
Judith Solberg

Foretak: 
Sunnaas sykehus HF

Stilling: 
Leder administrerende 
direktør sekretariat og 
styresekretær

- og også i den grad det er mulig ta del i deres 
 fritidsinteresser.

Jeg har et styreverv utenfor Sunnaas og er med 
i et arbeidsutvalg der jeg fremdeles vil ha en viss 
kontakt med kolleger, og det ser jeg på som veldig 
positivt og hyggelig. En gang i fremtiden ønsker 
jeg også å kunne ta en reise «på sparket», uten å 
planlegge ut fra jobbkalenderen.

HVA ER DET VED DIN ARBEIDSPLASS SOM GJØR AT DU VIL 
JOBBE LENGST MULIG?
Min arbeidsplass er preget av engasjerte og 
hyggelige medarbeidere. Det er godt samhold 
og et godt sosialt miljø. Det betyr mye for meg. 
Jeg er stolt av å jobbe på Sunnaas fordi det er 
en innovativ og profesjonell arbeidsplass med 
godt  lederskap, og pasientens beste står  alltid i 
 sentrum.

Til tider er det høyt tempo og  veldig  hektisk 
i administrasjonen, men jeg liker dyna mikken, 
tidsfrister, stresset og  samarbeidet for å nå et 
mål. I sekretariatet for toppledelsen får jeg 
første hånds informasjon om det som  rører seg i 
helse -Norge. Spesielt interessant er det å være 
 styre sekretær, og alt det som hører med til 
 forbe redelse av styredokumenter og  styremøter. 
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Eierstyring, selskapsledelse og risikostyring

PKH er en pensjonskasse hvor egenkapitalen skytes inn av 
 helse foretakene i hovedstadsområdet. I PKHs andre driftsår har 
soliditets fremmende tiltak vært viktig for å møte utfordringene 
med  vedvarende lave renter. 

4.0 Styrende organer

PKHS VEDTEKTER og gjeldende lovgivning  legger 
til rette for en hensiktsmessig eier styring og 
selskapsledelse. PKH er en pensjons kasse 
 (finansforetak) hvor innskutt  kapital er eid 
av helseforetakene i hovedstads området. Det 
er styret som er PKHs øverste organ. Styre-
arbeidet følger en fastsatt årsplan og gjennom-
føres i samsvar med en fastsatt  styreinstruks 
som gir nærmere regler om  styrets arbeid 
og saksbehandling, herunder hvilke  saker 
som skal styrebehandles, og  regler for inn -
kalling og møtebehandling. Styret består av 
9  medlemmer valgt av Helse Sør-Øst RHF 
med  representasjon fra ansatte og helse-
foretak samt et eksternt uavhengig medlem. 
Disse  velges for to år av gangen. Styret er et 
 kolle gium som skal ivareta pensjonskassens og 
 eiernes interesser samt følge opp etter levelse 
av regel verk og konsesjonskrav. Styret skal 
sørge for  forsvarlig organisering av virksom-
heten, fastsette  planer og budsjetter, holde 
seg  orientert om pensjons kassens  økonomiske 
stilling og plikter og påse at virksomheten, 
finans iell rapport ering og formues forvaltning 
er gjenstand for  betryggende kontroll. Styret 
skal føre tilsyn med den daglige ledelse og 
pensjons kassens virksomhet for øvrig. Det er 
i styreinstruksen regulering av inhabilitet, og 

det enkelte styre medlem plikter selv å påse at 
man ikke er in habil i behandlingen av en sak. 
I tvilstilfelle forelegges spørsmålet for styrets 
leder.

STYRET HADDE i 2015 11 styremøter hvorav et 
strategiseminar. En hovedoppgave for styret i 
2015 har vært, utover oppfølging av virksom-
heten, å vurdere soliditetsfremmende tiltak for 
pensjonskassen med dagens lavrente regime. 
Det har vært gjennomført grundige total risiko 
analyser for å vurdere eksisterende buffer-
kapital opp i mot pensjonskassens risikoer 
med stresstest scenarioer.

PKH HAR som pensjonskasse ikke general-
forsamling, representantskap, valgkomite, 
revisjons utvalg eller kompensasjonsutvalg.

STYREMEDLEMMENE I PKH har bred leder erfaring 
fra relevante bransjer som livsforsikring, 
kapital forvaltning, rådgivning, drift av syke-
hus,  offentlig administrasjon og fagforeninger. 
Styret gjennomførte i 2015 en egenevaluering. 
Det er i forlengelse av PKHs policy for egnet-
hetsvurderinger og egenevaluering etablert en 
kompetanseoversikt for å ivareta regulatoriske 
krav knyttet til styrets egnethet. 

4.1

Fakta
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pkh Intern organisering

Styringsdokumenter

Formål: Dokumenttype: Fastsettes av:

NIVÅ 1:
Strategiplan, corporate governance, 
etisk rammeverk osv.

Overordnede mål og strategier:
• Overordnet strategi 
• Budsjett 
• Mål for bufferkapital 
• Styringsmodell 
• Fullmaktsmatrise
• Etiske retningslinjer

Styret

NIVÅ 2:
Overordnede holdninger til risiko
toleranse og risikoappetitt samt prin
sipper for styring og rapportering.

Overordnet risikostyring:
• Risikostrategi 
• Retningslinje for funksjon: 

 Intern revisjon 
• Retningslinje for: 

 Aktuar 
 Risikostyring og internkontroll

Styret

NIVÅ 3:
Detaljerte dokumenter som skal 
veilede i større grad enn overordnede 
dokumenter. De skal sikre felles 
forståelse for hva som gjøres, hvem 
som er ansvarlig og hvordan det skal 
gjøres.

Policydokumenter:
• Kapitalforvaltning (inkl likviditetsstyring) 
• Eiendomsinvesteringer
• Forsikringsrisiko
• Utlån 
• Operasjonell risiko 
• Kommunikasjon (inkl beredskapsplan)
• Godtgjørelse 
• Utkontraktering 
• Personopplysninger 
• IKT 
• Egnethet

Styret

NIVÅ 4:
Risikovurderinger med handlings
planer på kjerneprosesser samt 
overordnet nivå som skal sikre at 
gjenværende risiko er i tråd med 
styrets risikoappetitt.

Risikovurderinger:
• Strategi 
• Pensjonsberegningsprosessen inkl 

forsikrings tekniske avsetninger og premie 
• Kapitalforvaltning 
• Utlån 
• Personopplysningsloven 
• IKT forskriften 

Ledergruppe

pkh Overordnede prinsipper og retningslinjer

STYRET I PKH har fastsatt overordnede prinsipper og retningslinjer for styring og kontroll. Dette er 
formalisert og implementert gjennom følgende nivåer med styringsdokumenter:

4.3Selskapsledelse4.2

PENSJONSKASSENS LEDELSE har bred erfaring 
innenfor alle kjerneprosesser i PKH. Leder-
gruppen har bakgrunn fra livselskap, pensjons-
kasser, offentlig sektor og risikostyring/intern 
revisjon innenfor alle relevante regulator iske 

områder for livselskap og pensjonskasser. 
 Styret har fastsatt instruks for daglig leder og 
øvrige ledere har egne stillingsinstrukser som 
regulerer intern ansvars- og oppgavefordeling. 

Administrerende direktør
Jan Frode Jakobsen

CFO
Mariann Bendriss

Kontorleder
Brit Helen Nygaard

Pensjonsfaglige rådgivere
Dag Falkenberg

Geir Ottesen
Geir Y. Larsen

Leder kunde- og kommunikasjon 
Ingunn Meringdal
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Risikostyring og internkontroll

KONTINUERLIG OVERVÅKING - og aktiv styring av 
risiko er et kjerneområde i pensjons kassens 
 virksomhet. Rolle- og ansvarsdelingen innen-
for risikostyringssystemet er  organisert 

langs «tre forsvarslinjer». Dette er gjort for 
å sikre tilfredsstillende arbeidsdeling og 
 uavhengighet mellom utførende personer og 
kontrollerende personer: 

4.4I FORBINDELSE med at forsikringsvirksomhets-
loven er endret fra og med 1. januar 2016 og 
 kapitaldekningsregelverket bortfaller, har 
Finanstilsynet sendt på høring forslag til 
 tilpasning av forskrifter i ny  Finansforetaks lov. 
Innføring av Solvens II for forsikrings-
selskaper innebærer at enkelte bestemmelser 
gitt med hjemmel i forsikringsvirksomhets-
loven  fortsatt vil videreføres for pensjons-
kasser. For øvrig er det verdt å merke seg 
at finansforetaksloven innfører Solvens 
 II-kapital krav for forsikringsselskaper som 
ikke blir gjort  gjeldende for pensjonskasser. 
 Gjeldende krav for pensjonskasser vil være 
solvensmargin  etter Solvens I reglene, og 
 lovbestemmelse med forskrift om minstekrav 
til ansvarlig  kapital forsvinner.

NÅR DET GJELDER kravet til uavhengige kontroll-
funksjoner uttales det i proposisjonen til 
 finansforetaksloven at det er behov for å  unnta 
små foretak fra uforholdsmessige  tyngende 
krav. Finanstilsynet har vurdert om det bør 
gis unntak for pensjonskasser fra lovens 
krav om uavhengige kontrollfunksjoner, og 
 kravet til at pensjonskassen foretar en samlet 
 vurdering av risiko og samlet kapitalbehov 
(ORSA).  Finanstilsynet er av den oppfatning at 
det bør gis  unntak fra krav om risikostyrings-
funksjon inntil nytt pensjonskassedirektiv 
kommer (IORP II) og at inntil videre gjelder 
kapitalforvaltningsforskriften § 2-2, samt 
 risikostyringsforskriften. Tilsvarende unntak 
gjelder for etablering av compliancefunksjon. 
Finanstilsynet foreslår også unntak for krav 
om ORSA inntil nytt direktiv er gjennomført i 
norsk lov.

PKH har arbeidet med å utvikle et risiko-
styringssystem som er tilpasset det nye 
 europeiske solvensregelverket, pilar II i 
 Solvens II. I den anledning vedtok  styret 
i 2014 retningslinjer for PKHs risiko og 
 compliancefunksjon samt  aktuarfunksjon. 
Finanstilsynet hadde stedlig tilsyn hos PKH i 
mars 2015. Endelig merknads rapport  påpeker 
at pålitelige kontroll funksjoner må  organiseres 
på en måte som gjør at  funksjonene er fri for 
påvirkning som kan undergrave  funksjonens 
evne til å  utføre sine plikter på en  objektiv 
og uavhengige måte. Det betyr at de som 
 ivaretar disse  funksjonene må være 100 
 prosent  uavhengige fra  operative  funksjoner. 
Tatt i  betraktning antall  ansatte i PKH, 
 besluttet PKHs styre å  avvente opp rettelsen 
av andrelinje funksjoner til et  eventuelt 
 lovkrav om  dette blir gjeldende for pensjons-
kasser.  Tidligere  policydokumenter for  risiko 
og compliancefunksjon og aktuar funksjon 
er  endret til retningslinjer for  risikostyring 
og internkontroll og retnings linje for  aktuar 
hvor eksisterende kontrollnivå opprett holdes 
med et skille mellom utførende  personer 
og  kontrollerende personer.  Gjennom  disse 
 retningslinjene for risikostyring, har  styret 
fastsatt at dagens forskrift for risikostyring 
skal gjelde for hele pensjonskassen og at 
 helhetlig risikostyring skal benyttes som del av 
arbeidet for å nå finansielle mål,  operasjonelle 
mål og etterlevelsesmål. Som et rammeverk 
for helhetlig risikostyring har PKH valgt å ta 
utgangspunkt i COSO, et rammeverk som er 
utarbeidet av The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Comission i 
2004. 

Organiserer risikostyringen og definerer risikovilje

Overvåker risikostyringen

Porteføljeovervåking, rammekontroll, overvåking av  
sentrale mål ifm forsikring (Årlig kontrollkalender)

Kapitalforvaltning Forsikring (pensjon, premie, 
avsetninger, IKT, POL)Kontrollaktiviteter

Styret

Tredje forsvarslinje - internrevisjon

Andre forsvarslinje – interne risikostyringsaktiviteter

Første forsvarslinje – operative risikostyringsaktiviteter

Fakta
ANDRELINJE-
FUNKSJONER

2015 
 Tatt i betraktning 

antall ansatte i PKH, 
besluttet PKHs 
styre å avvente opp
rettelsen av andre
linjefunksjoner til et 
 eventuelt lovkrav om 
 dette blir gjeldende 
for pensjons kasser.
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Oppfølging og anvendelse

PKH ARBEIDER systematisk med  risikostyring 
og internkontroll. Risiko som ikke  fanges opp 
av kvantitative målemetoder, skal  vurderes 
 gjennom særskilte risikoanalyser. Disse 
 ana lysene inkluderer både en vurdering av 
hvor sannsynlig det er at en hendelse inn-
treffer og hvilke konsekvenser de kan få 
for PKHs  måloppnåelse (se kapittel 3, årets 
 aktiviteter og resultater).  I løpet av året er 
det  gjennomført analyser for å  identifisere 
 risikoer PKH er  utsatt for, og  relevante 
risiko reduserende  tiltak er iverksatt før 
 gjenværende risiko er vurdert og akseptert.

Alle ledere har ansvar for risikostyring innen 
sitt ansvars- og myndighetsområde. Risiko-
styring skal være en integrert del av kjerne-
prosessene og omfatter også risikostyring for 
utkontrakterte tjenester.

Vurdering av operasjonelle risikoer er  knyttet 
til pensjonskassens evne til å nå mål og 
 gjennomføre planer. Alle deler av pensjons-
kassen er eksponert mot  operasjonell 
 risiko, herunder prosesser som ligger hos 
 ut kontrakterte partnere.  Operasjonell  risiko er 
definert som direkte – eller  indirekte tap som 
følge av mangelfulle eller  sviktende  interne 
prosesser eller systemer,  menneskelige feil 
eller eksterne hendelser. Opera sjonell  risiko 
søkes redusert gjennom tydelige  rutiner, 
 klare ansvarsbeskrivelser og  avtaler med ut-

kontrakterte partnere samt dokumentere full-
makter og mandater. I tillegg  kommer intern-
revisjonens uavhengige kontroll  gjennom 
styrevedtatte revisjons prosjekter. Pensjons-
kassen innhenter også fra alle  sentrale leve-
randører intern kontroll  bekreftelser  basert 
på risikostyringsfor skriften og ISAE 3402 
 er klæringer på sentrale prosesser som følger 
av krav i IKT-forskriften, Personopplysnings-
loven og pensjonsberegningsprosessen.  

Styret har i retningslinje for risikostyring og 
internkontroll fastsatt at operasjonell  risiko 
skal måles og styres systematisk, og opera-
sjonelle risikovurderinger skal inngå som 
del av beslutningsprosessene i PKH. Den 
 operasjonelle risikoen skal være lav. Det er i 
forlengelse av risikovurderingene etablert en 
plan for årlig testing av nøkkelkontroller som 
legges frem for styret.

Utviklingen i finansmarkedet er en  vesentlig 
risiko for pensjonskassens resultat og solvens-
posisjon. I tillegg til å vurdere effekter av skift i 
aksjemarkedene eller rentenivå (stress tester), 
benyttes scenarioanalyser for å  estimere 
 effekten av ulike forløp i finansmarkedet på 
pensjonskassens resultatutvikling og  soliditet. 
Dette er vesentlig informasjon for styrets 
overordnede drøfting av risikovilje og risiko-
allokering. 

4.5
Det primære ansvaret for operative risiko-
styringsaktiviteter ligger ute hos de opera-
sjonelle enhetene i førstelinjen. I  forbindelse 
med investeringsbeslutninger vurderer CFO 
og CEO disse opp mot  fullmakts grenser, 
risiko  rapporter og rammer i policy for 
kapital forvaltning. Avstemming, kontroll og 
avkastnings måling gjennomføres av en egen 
avdeling hos Mercer som er pensjonskassens 
investeringsrådgiver. Tilsvarende  organisering 
eksisterer også for andre tjenester som er 
 utkontraktert.

Andre forsvarslinje består av et kontroll-
regime hvor det årlig etableres en kontroll-
kalender  basert på årlige risikovurderinger 
for alle kjerne prosesser. Kontrollkalendere 
skal  ivareta  at det er et klart skille mellom 
 utførende og kontroll erende personer slik 
at risikoen for egen kontroll unngås. Innen-
for kapitalforvaltningen er det en avdeling 
hos investerings rådgiver som har  ansvaret 
for  portefølje overvåking og  rammekontroll. 
De rapporterer månedlig til styret på 
 eventuelle avdekkede brudd på  fastsatte 
rammer,  full makter og retnings linjer. For 
forsikrings området (pensjon, premie, av-
setninger)  mottas månedlig en driftrapport 
fra  Storebrand pensjons tjenester som viser 
 sentrale  måltall som følges opp av ansatte i 
PKH. Alle  vesentlige  utkontrakterte  partnere 
skal kvartals vis rapportere  tilbake til pensjons-
kassen registrerte uønskede hend elser. 

Ansvaret for risikostyring og internkontroll 
i PKH ligger hos CFO som har ansvaret for 
å  tilrettelegge og overvåke risikostyrings-
systemet samt ha oversikt over de risikoer 
pensjonskassen har – eller kan bli eksponert 
mot. 

Tredje forsvarslinje er internrevisjonen som 
i PKH er konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 
RHF. De foretar uavhengige vurderinger av 
om pensjonskassens vesentligste  risikoer er 
tilstrekkelig håndtert og kontrollert. Intern-
revisjonen arbeider etter instruks fastsatt 
av styret og rapporterer direkte til styret. 
 Pensjonskassen er også underlagt tilsyn fra 
 Finanstilsynet, som blant annet kontrollerer at 
finansinstitusjoner driver på en  betryggende 
måte og i samsvar med lovgivningen. Finans-
tilsynet hadde stedlig tilsyn hos PKH 10-11 
mars 2015. Grunnlaget for risikostyringen 
 legges i styrets årlige behandling av  strategi- 
og policydokumenter med fastsettelse av 
risikovilje, risikomål og overordnede risiko-
rammer for pensjonskassen. Risikostyring 
og internkontroll er en integrert del av leder-
ansvaret i PKH der formålet er å identifisere, 
vurdere og styre risikoer som kan redusere 
pensjonskassens evne til å nå sine mål. 

Fakta
RISIKOANALYSER
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Hendelsesregistrering

Rapportering og evaluering

HENDELSER REGISTRERES i et eget hendelses-
register, og systematisk oppfølging av hend-
elser utgjør en viktig del av tiltakene for å øke 
kvalitet i drift og internkontroll.

REGISTRERING AV hendelser er basert på egen-
rapportering. PKHs rutine for hendelses-
registrering har en hovedregel om at alle 
 uønskede hendelser skal registreres for at 

 styret og ledelsen skal ha tilstrekkelig  kunnskap 
og kontroll med  risikosituasjonen.  Dette er 
 uavhengig av om de er avdekket  internt i PKH 
eller hos leverandører. I  forbindelse med 
 kvartalsvis  risikorapportering til styret skal 
 leverandører av tjenester innenfor kjerne-
prosessene rapportere til PKH  registrerte 
 uønskede hendelser i perioden. 

PENSJONSKASSENS SAMLEDE risikobilde over-
våkes løpende. Det foreligger en vedtatt 
rapport plan fra styret. Hvert kvartal skal 
de motta en kvartalsvis  risikorapportering 
med måling av risiko opp mot etablerte 
 finansielle og operasjonelle mål, samt eksterne 
 regulatoriske krav rundt risiko og soliditet. I 
tillegg mottar styret en månedlig rapportering 
fra investeringsrådgiver på avkastning, risiko i 

porteføljen, ivaretakelse av rammer og regula-
toriske krav. Alvorlige brudd skal rapporteres 
umiddelbart til styret.  Tilsvarende dersom det 
oppstår hendelser i markedet som påvirker 
pensjonskassens soliditet. Det er definert krav 
for slik eskalering. Administrerende direktør 
utarbeider en gang årlig en samlet vurdering 
av risikosituasjonen og forelegger denne for 
styret til behandling. 

4.6

4.7

Månedlig rapporteringer
Styret mottar en 
 måned lig rapportering 
fra inve steringsrådgiver 
på avkastning, risiko i 
porteføljen, ivaretakelse 
av rammer og regulator
iske krav.

Kvartalsvis 
 risiko rapportering
Hvert kvartal skal styret 
motta en kvartalsvis 
risiko rapportering med 
måling av risiko opp mot 
etablerte  finansielle og 
opera sjonelle mål, samt 
eksterne regula toriske 
krav rundt risiko og 
soliditet.

Årlig samlet vurdering
Administrerende direktør 
ut arbeider en gang årlig 
en samlet vurdering av 
risiko situasjonen og fore
legger denne for styret til 
behandling.

RAPPORTERING OG EVALUERING – VISUALISERT
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Kapittel 5
Fremtidsutsikter

Nøktern: Som foretakenes egen pensjons
kasse skal PKH ha så lave administrative 
kostnader som mulig. PKH skal drives på en 
mest mulig kostnadseffektiv måte og dette 
kommer våre medlemmer til gode.

MEDLEMSINTERVJU
2015

Egil W.  Martinsen
Oslo universitetssykehus HF

HVILKE VALG ER DET VIKTIG Å TENKE GJENNOM FOR 
DEG FØR DU SKAL GÅ AV MED PENSJON?
For meg er det viktig å tenke gjennom hvor 
lenge jeg kan bidra positivt med min arbeids
innsats. I tillegg må jeg tenke gjennom hav 
som er en meningsfull hverdag og stille meg 
selv spørsmål om hva som skal til for å få et 
meningsfylt liv. Og til slutt, hva som er de 
 økonomiske konsekvenser av mine valg.

HVA DRØMMER DU OM Å GJØRE SOM PENSJONIST?
Da drømmer jeg om å ha mer tid med barne
barn, mer tid til å dyrke friluftslivet, fritids
interesser, fiske, hytta i skogen, hus og hage. 
Men jeg er usikker på om dette vil fylle en hel 
hverdag.

MEDLEM

Navn: 
Egil W. Martinsen

Foretak: 
Oslo universitets
sykehus HF

Stilling: 
Lege

HVA ER DET VED DIN ARBEIDSPLASS SOM GJØR AT DU VIL 
JOBBE LENGST MULIG?
At arbeidsdagen gir mening, det sosiale felles
skapet på arbeidsplassen og det at jeg får møte 
mange hyggelige og interessante mennesker. 

2014

2015

18,1 mrd.

19,7 mrd.

forvaltningskapital: Avkastning på pensjonsmidlene og vekst i antall medlemmer gjør at forvaltningskapitalen stiger

17 mrd. 1918 20 21 22



ÅRSRAPPORT PKH
2015

ÅRSRAPPORT PKH
2015

KAPITTEL 
5

KAPITTEL 
5

VURDERING AV  
FREMTIDSUTSIKTER

VURDERING AV  
FREMTIDSUTSIKTER

82 83

Med forventning om lave renter i flere år fremover blir det en 
 utfordring å generere en høy positiv avkastning. Produktet 
 offentlig tjenestepensjon er i endring. PKH følger  utviklingen tett 
for å være i forkant med hensyn til hvilke utfordringer det kan 
skape for pensjonskassen, kunder og medlemmer. 

Det er  foretakene som bærer risikoen og de største  kostnadene 
 forbundet med  tjenestepensjonsordningen. Ett viktig  hensyn 
for PKH er å bidra til at foretakene får så lave kostnader som 
mulig over tid. God soliditet i pensjonskassen og  langsiktighet 
i  forvaltningen er avgjørende for å nå dette målet. For 
 medlemmene er PKH opptatt av å tilrettelegge enkel og god 
 informasjon om hvilke individuelle valg de har.

Finansmarkedet og avkastning  
på investert kapital

2015 BESKRIVES av mange som den perfekte 
stormen i rentemarkedet. Året startet med 
 rentefall fra allerede rekordlave nivåer, for så 
å stige og falle igjen. I andre halvår kom den 
 største kredittspreadutgangen siden 2011 som 
var et resultat av fallende  likviditet i  markedet. 
De obligasjonsfondene som ga  høyest av
kastning i 2015 var statsobligasjons fond. Det 
er  vanskelig å si hva man kan  forvente for 
 renter og kredittspreader i 2016. De lange 
rentene  viser ingen tydelig retning, og det er 
lite å hente på å spille på renten. Verdiskap
ningen i forvaltningen vil derfor bestå av å 
 håndtere  volatilitet. Den største  usikkerheten 
synes å være knyttet til FED, og  dersom 
FED går  hardere til verks enn  markedet 
forventer vil det føre til en rente oppgang i 
USA som vil  trekke den norske renten opp. 
 Kredittspreadene er høye og  overkompenserer 
for den reelle  kredittrisikoen. Det store 
 risiko påslaget som oppsto i 2015 var i stor 
grad en likviditetspremie. Vi venter  imidlertid 
en  fortsatt svak avkastning i rentemarkedet 
 generelt.

DET ER RISIKO for deflasjon i Europa, og  flere 
land har utfordringer knyttet til  økonomisk 
vekst med stor gjeldsbelastning. Det er 
 imidlertid sannsynlig at den europeiske 
sentral banken innfører kvantitative  lettelser 
og holder  rentene lave som en støtdemper 
mot utfordringene. En pengepolitikk som 
fortsatt er stimulerende for risikotagning og 
 økonomisk vekst, er i utgangspunktet  positivt 
for markedene. Pengepolitikken er viktig  siden 
vekstutsiktene fortsatt er for svake til å være 
en driver for aksjeavkastningen alene. 

I KINA er gjeldssituasjonen et viktig risiko
moment ved inngangen til året, sammen med 
finansielle ubalanser og et høyt investerings
nivå. Det er fortsatt en usikkerhet om Kina 
kan komme i en situasjon med redusert 
vekst. Spørsmålet er fortsatt om landet 

 klarer  transisjonen fra en investerings drevet 
 økonomi til en konsumdrevet økonomi for 
å opprettholde veksten over tid. En såkalt 
hard landing i Kina synes å være den største 
nedside risikoen for global vekst. Generelt 
 mener vi at det er grunnlag for bekymring for 
veksten i fremvoksende økonomier.

NORSK ØKONOMI er todelt. Mens den olje
relaterte næringen lider som følge av den lave 
oljeprisen og reduserte  oljeinvesteringer,  nyter 
fastlandseksporten godt av en svak krone kurs 
og privat forbruk stimuleres av  kontinuerlige 
rentekutt. I Norge må vi være forberedt på 
en fremtid hvor olje  spiller en mindre  rolle, 
og norsk  økonomi  samlet vil få en test på 
sin evne til å  omstille seg. Vi ser at selskaps
marginene til  norske  børsnoterte  selskaper 
ikke har vært  dårligere siden  finanskrisen. I 
tillegg går  arbeidsledighetsraten opp i  Norge 
mens det motsatte er tilfellet for  øvrige 
 utviklede  økonomier. Nye investeringer har 
stoppet opp, noe som bidrar til å begrense 
vekst potensialet. Nå har vi likevel tro på at 
veksten i offentlig  forbruk og investeringer 
vil bidra til å  holde den samlede veksten i 
 økonomien oppe.  Generelt synes det å være en 
opp fatning i  markedet at prisingen av aksjer 
ikke er  strukket for langt. Vårt syn er at aksjer 
 hverken er dyrt eller billig priset. Det inne
bærer at  absolutt verdsettelse ikke er et hinder 
for videre oppgang. Relativt sett er aksjer fort
satt attraktive i forhold til obligasjoner. Dette 
taler samlet for at det ikke er forventninger 
om et kraftig fall i det norske aksjemarkedet 
i året som kommer, men oljeprisen og inter
nasjonale aksjemarkeder vil være utslags
givende for utviklingen.

TJENESTEPENSJONSORDNINGEN I PKH skal finansi
ere fremtidig alderspensjon, etterlattepensjon 
og uførepensjon hvor nivået på de fremtidige 
utbetalingene står i et regelbundet forhold til 
lønnen. Fremtidige utbetalinger bestemmes 

5.1Vurdering av  fremtidsutsikter 5.0

Fakta
KREDITTRISIKO
PÅSLAG
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blant annet av reallønnsvekst og inflasjon. 
 Utfordringen i kapitalforvaltningen  fremover 
er å søke å oppnå en avkastning som på sikt 
minst blir like stor som økningen i ned
diskonterte fremtidige forpliktelser. 

ANTATT FREMTIDIG avkastning er  avgjørende for 
hvor store premieinnbetalingene må være. 
Pensjonskasser benytter en beregnings rente 
(grunnlagsrente) som tilsvarer  antatt  fremtidig 
avkastning. Den maksimale beregnings
renten fastsettes av Finans tilsynet og er blitt 
 redusert de senere år. Den ble satt ned fra 2,5 
 prosent til 2,0 prosent fra 1.  januar 2015. Men 
en  reduksjon av maksimal  beregningsrente 
re duserer bare den  garanterte  avkastningen 
på etterfølgende premieinnbetalinger. PKHs 
gjennomsnittlige garanterte avkastning  ligger 
ved inngangen til 2016 på 2,59 prosent. En 
lavere beregningsrente medfører at premie
innbetalingene må økes, og for offentlige 
 tjenestepensjonsordninger dekkes forskjellen 
av arbeidsgiver gjennom økt rentegaranti
premie. Det vil derfor for PKH sine kunder bli 
en større årlig likviditetsbelastning.

DET NYE REGELVERKET for  forsikringsselskaper 
i EU og EØS, Solvens II, innføres fra 1. 
 januar 2016. Pensjonskasser er ikke under
lagt  dette regelverket, men venter på en inn
føring av et tilsvarende regelverk  IORP II. 
Det er  usikkert på når dette regelverket vil 
tre i kraft, men Finanstilsynet har slått fast at 
norske pensjonskasser fra 2018  ventelig må 
anvende Finanstilsynets stresstest I  modell 
i forhold til fastsettelse av risikomål og 
 risikorapportering. Modellen er en tilpasset 
Solvens II modell for måling av buffer kapital 
og bufferkapital utnyttelse.  Pensjonskassene 
i Norge  rapporterer allerede kvartalsvis 
 resultat av stresstest I til Finanstilsynet, 
men det er  foreligger ikke lovpålagte krav 
fra  myndig hetene med hensyn til størrelsen 
på bufferkapitalen eller hva som er høyeste 
 akseptable grense for  bufferkapitalutnyttelse 
(kapital kravet). PKH har innført for 2016 

 etablert risiko mål knyttet til stresstest I brutt 
ned på markedsrisiko, forsikringsrisiko, mot
partsrisiko og operasjonell risiko. I tillegg har 
PKH innrettet målene med bakgrunn i Finans
tilsynets anbefalinger.

SOLVENS II SYNLIGGJØR risikoen forbundet 
med ytelsesbaserte pensjoner bedre enn 
 eksisterende regelverk. Under dette regel
verket verdsettes livforsikringsselskapenes 
eiendeler og forpliktelser til  markedsverdi. 
Verdien av forpliktelsene beregnes ved å 
 diskontere fremtidig netto utbetaling med 
risiko fri langsiktig rente. Fallet i langsiktige 
renter har medført at verdien av forsikrings
forpliktelsene har økt, slik at verdien av egen
kapital/bufferkapital har falt (differansen 
mellom bokført verdi på forpliktelsene og 
 neddiskontert verdi går til fradrag på buffer
kapitalen). 
I følge Solvens II skal egenkapitalen være 
høy nok til å dekke en sterk negativ  utvikling 
i  faktorer som påvirker verdien av forsikrings
selskapenes egenkapital – gjennom en stress
test. Fall i langsiktige renter er et eksempel på 
en slik negativ utvikling. Når  rentenivået faller, 
øker tapspotensialet samtidig som markeds
verdien av bufferkapitalen reduseres.

DE LØPENDE PREMIEINNBETALINGENE må sammen 
med avkastningen være tilstrekkelig til å 
 finansiere utbetalingene. Lav rente og lav 
 avkastning på verdipapirmarkedene gjør det 
utfordrende for PKH  fremover å  finansiere 
de fremtidige  utbetalingene,  herunder en 
 garantert årlig  avkastning på 2,59 prosent, uten 
å øke premieinnbetalingene. For å  tilstrebe å 
oppnå en høyest mulig avkastning gir dagens 
bufferkapital rom for å investere rundt 32 
 prosent av porteføljen i aktiva  klassene aksjer 
og eiendom. Alternative investeringer har en 
målsatt allokering på 3,0 prosent. 

Pensjonsmarkedet

STATUS I 2015 for ansatte med offentlig tjeneste
pensjon er at de får beholde AFP som 
tidlig pensjonsordning, de har fått  beholde 
 brutto ordningen med 30 år for full  pensjon, 
de omfattes av levealdersjustering og ny 
 regulering, men de har ikke på alle områder 
den samme fleksibiliteten som i privat sektor. 
Uten endringer vil det over tid skje endringer 
i den offentlige ordningen. AFP kommer til å 
bli stadig mindre attraktiv som tidligpensjons
ordning fordi levealders justeringen  reduserer 
nivået fra 67 år for de som går av tidlig. Et 
 annet element er at en ansatt med full opp
tjening må jobbe  lengre enn i privat sektor for 
å  kompensere for  levealdersjusteringen. Og, 
for de som jobber etter 67 år, blir den  offentlige 
 tjenestepensjonen en stadig lavere andel av 
samlet pensjon.  Pensjonsutbetalingene vil 
også med dagens regelverk, bli stadig  lavere 
for  yngre årskull. Helt siden pensjons reformen 
kom i 2011, har dette vært en  utvikling 
pensjons leverandører i offentlig  sektor  følger 
med på. En arbeidsgruppe nedsatt av  Arbeids 
og sosialdepartementet 12. juni 2015, avga 
17. desember 2015 rapporten «Nye pensjons
ordninger i offentlig sektor»  Rapporten 
 beskriver et mulighetsrom ny  offentlig 
tjeneste pensjonsordning kan  utformes innen
for. Rapporten peker mot  videre  utvikling 
av offentlig tjeneste pensjon i tråd med 
pensjons reformens hovedmål og  behovene 
for  fremtidig  fleksibilitet og  individuelle valg. 
Problemstillinger  rapporten  belyser, og det 
PKH må tilrettelegge for i  fremtiden er:

• Ny AFP  ordning

• Nye samordningsregler 

• Ny modell for alderspensjon 

• Vurdere særaldersgrenser

• Vurdere individuell garanti

• Innfasing av nytt regelverk

PKH skal også i årene fremover bidra til 
 forutsigbar utvikling av pensjonskostnader, og 
enkel formidling av pensjonsrettighetene til 
medlemmene. PKH har derfor alle muligheter 
til å ta riktige strategiske valg som forvalter av 
et regelverk i endring. 

I 2016 blir det viktigere enn noen gang 
å  formidle de valgene som er  gunstigst for 
hver enkelt. Fra 2011 ble det mer  utfordrende 
å  formidle hvilke valg som ga medlemmet 
best pensjon over tid, best livs kvalitet, best 
 avkastning, best skattefordel, mest trygghet, 
mest fleksibilitet og tryggest sparing.  Disse 
 individuelle mulighetene vil også i  årene 
fremover være viktig å  formilde enkelt. For, 
innen 2030 vil  aldersgruppen over 67 år ha 
økt med 64 prosent, som igjen fører til at 
vi blir 50  prosent flere over 70 år enn i dag. 
Den sterke økningen i andel eldre er  ingen 
eldrebølge, men begynnelsen på en varig 
endring. Hvor mange av disse som vil motta 
 offentlig tjeneste pensjon er vanskelig å spå, 
men  interessen for hvordan offentlig tjeneste
pensjon vil utvikle og endre seg vil nok være 
høyaktuelt også i årene fremover.

5.2

Fakta
PENSJON

64 %
 Innen 2030 vil 

aldersgruppen over 
67 år ha økt med 64 
prosent, som igjen 
fører til at vi blir 50 
prosent flere over 70 
år enn i dag.
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Trygghet: Vi skal sørge for at du som medlem 
skal være trygg på hva din pensjon blir. Selv 
med en  moderat risikoprofil i forvaltningen 
skal vi sikre en god avkastning. Du skal som 
 pensjonist kunne opprettholde en forutsigbar 
levestandard.

Verdijustert

Bokført

3,0 %

3,1 %

Bokført avkastning, verdijustert avkastning og rentegaranti

Rentegaranti 2,79 %

0 % 5 %

MEDLEMSINTERVJU
2015

Nis Johannsen
Helse Sør-Øst RHF

HVILKE VALG ER DET VIKTIG Å TENKE GJENNOM FOR 
DEG FØR DU SKAL GÅ AV MED PENSJON?
Dette ligger forhåpentligvis litt ute i fremtiden 
for meg, men jeg kommer nok til å overveie 
de økonomiske forhold rundt min pensjonist
tilværelse og sikre meg at disse er stabile og 
forutsigbare.

HVA DRØMMER DU OM Å GJØRE SOM PENSJONIST?
Jeg vil bruke tiden på å lese alle de bøker som 
jeg ikke har hatt tid til å lese gjennom livet mitt 
og lage god mat.

MEDLEM

Navn: 
Nis Johannsen 

Foretak: 
Helse Sør-Øst RHF

Stilling: 
Spesialrådgiver, 
 Teknologi og e-Helse

HVA ER DET VED DIN ARBEIDSPLASS SOM GJØR AT DU VIL 
JOBBE LENGST MULIG?
Interessante arbeidsoppgaver og viktige pro
blemer som skal løses. 
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Styrets årsberetning6.1

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet 
(PKH) fikk et totalresultat i 2015 på 133 millioner kroner mot 
193  millioner i 2014. Verdijustert avkastning på investerings
porteføljen var 3 prosent, noe som ga en meravkastning i  forhold 
til risikoen i porteføljen. Avkastningen var likevel lavere enn 
 forventet verdijustert avkastning på 3,6 prosent, beregnet ut 
fra historiske data for de aktivaklassene hvor PKH er allokert. 
 Avkastning i 2014 var på 6,6 prosent. 2015 har bydd på større 
 utfordringer med stadig lavere renter og et større risikopåslag på 
kredittpremier som har dempet årets avkastning på rentepapirer.

Viktige områder for styrets arbeid i 2015 har vært pensjons
kassens arbeid for å styrke medlemsservice, overvåking av 
 kapitalforvaltningen og soliditetstiltak. Styret er godt fornøyd 
med de resultatene som ble oppnådd i 2015 og utviklingen i PKH. 
PKH har som hovedmål å være trygg og stabil selv i urolige tider 
i markedene. Regnskap og resultater viser at PKH når sine mål. 

2015 – Stabilitet i urolige tider

PENSJONSKASSENS VIRKSOMHET 
Pensjonskassen for helseforetakene i hoved
stadsområdet (PKH) ble stiftet 20.  august 
2013 av Helse SørØst RHF på oppdrag fra 
 Foretaksmøtet i det regionale  helseforetaket. 
Pensjonskassens formål er å tilby og å for
valte offentlig tjenestepensjon for  Akershus 
universitets sykehus HF, Vestre Viken HF, Oslo 
universitetssykehus HF, Sunnaas  Sykehus HF, 
Helse SørØst RHF og Sykehuspartner HF 
(foretakene). PKH er en konsernpensjons kasse 
som skal tilby offentlig  pensjonsordning og  sikre 
 pensjoner til nå værende og  tidligere ansatte samt 
pensjonister hos  foretakene, som har rettig heter 
etter forsikrings vilkårene til pensjons kassen. 
PKHs skal drives slik at den til enhver tid opp
fyller gjeldende  regler og overens komster som 
regulerer  offentlig tjeneste pensjon. PKH er også 
eier av  underliggende datter selskaper gjennom 
PKH  Eiendomsinvest AS hvor  virksomheten 
er  knyttet til  investering og forvaltning av 
 eiendom. PKH startet virksom heten 1. januar 
2014 og har nå 7 ansatte.  Virksomheten ledes av 
et styre med 9  medlemmer oppnevnt av Helse 
SørØst RHF.

Styret i PKH legger vekt på at  offentlig 
 tjenestepensjon er avtalt mellom partene i 
 arbeidslivet. Helseforetakene er således for
pliktet overfor medlemmene til å  sørge for en 
tjenestepensjon som oppfyller det  regelverk 
som er fremforhandlet. Styret er også  ansvarlig 
for at virksomheten til  enhver tid oppfyller 
 gjeldende lovkrav og de krav Finans til synet 
 stiller til pensjons kassen. PKHs hoved oppgave 
er å  utbetale riktig  pensjon til rett tid og  sørge 
for god informasjon og medlems service slik 
at medlemmene kan  gjøre  individuelle valg 
på et så godt grunnlag som  mulig. Det er 
 helseforetakene som  bærer  risikoen og de 
 største kostnadene forbundet med tjeneste
pensjonsordningen. Ett viktig  hensyn for styret 
er derfor å bidra til at helseforetakene får så lave 

kostnader som mulig over tid. God soliditet i 
pensjonskassen og langsiktighet i forvaltningen 
er avgjørende for å nå dette målet.

Pensjonskassen skal til enhver tid ha 
 midler som minst tilsvarer forpliktelsene. 
Det ble ved opprettelsen av PKH sørget for 
full  oppreservering til ny tariff K2013  basert 
på nye levealdersforventninger. Det vil si 
at  pensjonskassen har forsikringstekniske 
 reserver som er tilstrekkelige til å dekke alle 
pensjonsutbetalinger over lengre forventet 
 levetid blant medlemmene. Det var ikke behov 
for at foretakene å måtte gjøre innbetalinger 
for å dekke denne kostnaden. Risikoresultatene 
 etter to års drift viser at PKH er godt reservert i 
forhold til forpliktelsene i bestanden.

PENSJONSKASSENS ÅRSRESULTAT
Styret ser det som sin hovedoppgave å  sikre 
grunnlaget for en best mulig avkastning 
innenfor forsvarlig og tydelige risikorammer 
og i  overenstemmelse med det til enhver tid 
 gjeldende regelverk. Det ble et høyt risiko
resultat fra forsikringsvirksomheten i 2015 noe 
som primært skyldes frigjorte midler som følge 
av tilpasning til nytt regelverk om uføreytelser 
i offentlig tjenestepensjon. Premieinntektene 
til pensjonskassen gikk ned fra 1.819  millioner 
 kroner i 2014 til 1.479  millioner kroner i 2015. 
Dette skyldes primært en lavere lønns og 
 Gregulering og en nedgang i regulerings
premien i 2015 på 545 millioner kroner. 
 Moderate lønnsoppgjør slår på denne måten 
 direkte og umiddelbart inn i  pensjonskostnaden.
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Resultat på kollektiv og selskapsporteføljen er fordelt på følgende resultatelementer (TNOK):

 2015 2014 
   
Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 495 054 702 410

Garanterte renter -414 931 -396 492

Renteresultat (a) 80 122 305 918

Frigjort administrasjonsreserve 9 768 10 681

Løpende administrasjonstillegg 51 579 53 292

Forsikringsrelaterte kostnader -40 537 -51 151

Administrasjonsresultat (b) 20 811 12 823

Premie til avkastningsgaranti (c) 41 693 39 862

Risikoresultat (d) 385 015 112 044

Resultat av tekniske regnskap før fordeling

(e) =(a)+(b)+(c)+(d) 527 641 470 647

Renteresultat overført til tilleggsavsetninger -43 894 -238 000

Renteresultat overført til premiefond - -62 018

Risikoresultat overført til premiefond -82 277 -61 922

Renteresultat overført til premiereserve -31 229 

Risikoresultat overført til premiereserve -302 737 

Resultat kollektivporteføljen 67 504 108 707

Resultat selskapsportfeføljen 66 055 84 540

Totalresultat til disponering før skatt 133 559 193 247

Renteresultatet består av  avkastningsresultatet 
til kollektivporteføljen.  Avkastningsresultatet 
er forskjellen mellom den bokførte av
kastningen og rentegarantien til medlemmene. 
Rente resultatet i 2015 på 80,1 millioner kroner, 
etter å ha tilført kursreguleringsfondet 15,2 
millioner, reflekterer en god  direkteavkastning 
på investeringene og en samlet realisert 
 avkastning som ligger noe over gjennom
snittlig rentegaranti på 2,79 prosent. 
Risikoresultatet fremkommer som følge av 
at dødelighet og uførhet i perioden  avviker 
fra det som er forutsatt i premietariffene. 
PKH  oppnådde i 2015 et risikoresultat på 
385  millioner, hvor 269 millioner er  knyttet 
til  frigjorte midler i pensjonsordningene 
på grunn av nytt regelverk for uføreytelser 

som fører til en relativt betydelig reduksjon i 
 kravet til  samlet  premiereserve. PKH har en 
klar  ambisjon om å drive kostnadseffektivt 
og  totale administrasjons kostnader viser en 
 nedgang i 2015. 
PKH har en policy for forsikringsrisiko som 
sammen med regelverk angir retningslinjer for 
fordeling av risikoresultatet og  renteresultatet. 
2015 er imidlertid et spesielt år på grunn av det 
nye regelverket om uføreytelser, og  styret har 
etter anbefaling fra Finans tilsynet og i samråd 
med aktuar valgt å disponere 302  millioner 
kroner av risikoresultatet til  premie reserven 
for på den måten å oppnå en reduksjon av 
avkastnings garantien (gjennomsnittlig garan
tert rente) fra 2,79 prosent til 2,59  prosent. 
Dette er et  soliditetsfremmende tiltak for å 

styrke pensjonskassens soliditet i en situasjon 
med  historisk lave renter og med utsikter til 
lave renter i flere år fremover. En slik fordeling 
vil også øke  bufferkapitalen til pensjons kassen 
og dermed redusere  bufferkapitalutnyttelsen 
i  Finanstilsynets stresstest I, som er det mest 
 sentrale soliditetsmålet til PKH. Midlene 
 forblir på arbeidsgiverforetakenes  kontrakter 
og vil danne grunnlag for større avkastnings
overskudd til foretakene og lavere rente
garantipremie i fremtiden enn det man ville 
få uten en slik reduksjon i garantert rente. 
 Overskytende risikoresultat på 82,3 millioner 
 kroner fordeles til foretakenes premiefond. 
For å få  avkastningsgarantien ned til 2,59 
 prosent på alle kontrakter er det også behov 
for å  anvende 31,2 millioner av  renteresultatet 
til overføring til premiereserven, mens 
43,9  millioner  kroner fordeles til tilleggs
avsetninger, slik at disse nå ved utløpet av 2015 
samlet utgjør noe mer enn to års rente garanti. 
Det vises til tabellen over for en  nærmere 
 gjennomgang av oppnådde  resultater for 
2015 og fordeling av resultat elementene på 
kollektiv porteføljen.

FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN
PKHs pensjonsytelser følger av Hovedtariff
avtalen innen Spekter området. Full rett 
til  pensjon oppnås etter 30 års tjenestetid. 
 Pensjonsytelsene omfatter alderspensjon, 

uføre  pensjon, ektefellepensjon og barne
pensjon. I tillegg administreres folketrygdens 
avtalefestede pensjon (AFP) via PKH. AFP 
 6264 år er en tariffavtalt arbeidsgiverpensjon 
som beregnes og utbetales av pensjonskassen, 
men som i sin helhet finansieres av arbeids
giver.
PKH er som Statens Pensjonskasse og de 
 øvrige pensjonsordningene i offentlig  sektor 
med i Overføringsavtalen. Avtalen sikrer at 
arbeidstakere som har vært medlem av  flere 
offentlige pensjonsordninger får  pensjon fra 
siste  ordning som om de hele tiden  hadde 
vært medlem av èn og samme ordning. 
 Overføringsavtalens Sikringsordning skal 
 sikre  pensjonsrettigheter opparbeidet hos en 
 arbeidsgiver som  opphører. Administrasjon 
av Overføringsavtalen og Sikrings ordningen 
 finansieres av arbeidsgiver ved egen avgift.
Ny uføretrygd med virkning fra 1. januar 
2015, er implementert i pensjonskassen både 
 gjennom tilpasning i vedtekter og forsikrings
vilkår, samt ved nødvendige forsikrings
tekniske  tilpasninger.
PKH følger utvikling og kontroll av bestand 
grundig. I løpet av 2015 har reberegning av 
alle ytelser mottatt fra KLP, DNB Liv, Vestre 
Viken pensjonskasse og AIPK vært viktig å 
 gjennomføre. Fra 2014 til 2015 har den totale 
bestanden økt med cirka 2.500 medlemskap. 
Fordelingen er som følger:

 Vestre Viken HF      Sykehuspartner HF     Sunnaas sykehus HF   

 Oslo universitetssykehus HF     Akershus universitetssykehus HF      Helse Sør-Øst RHF

Yrkesaktive PKH 2014

Yrkesaktive PKH 2015

0 5 000 20 00015 00010 000
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4 095
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Pensjonister PKH 2014

Pensjonister PKH 2015
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 Vestre Viken HF      Sykehuspartner HF      Sunnaas sykehus HF   

 Oslo universitetssykehus HF      Akershus universitetssykehus HF      Helse Sør-Øst RHF

Fratrådte PKH 2014

Fratrådte PKH 2015

0 10 000 40 00030 00020 000

13 516 558 844 1799 939

10 341 194

13 000

14 01389362013 724

Forsikringsvirksomheten er kjernevirksom
heten til PKH. Det viktigste grunnlaget for 
 strategisk utvikling og planlegging på dette 
området er fornøyde sponsorer og  medlemmer. 
PKHs overordnede mål er at  «Pensjons kassen 
oppfyller de avtalte rettighetene på en slik måte 
at PKH kan være en foretrukket pensjons
leverandør for foretakene». Høsten 2015 
gjennom førte PKH en kundetilfredshets
undersøkelse og en omdømmeanalyse for å måle 
kundetilfredsheten og hvordan  omverdenen 
opplever PKH. 

En hovedmålsetting for PKH er å levere rett 
pensjon til rett tid og med god service. På en 
skala som går opp til 100 poeng, oppnådde 
PKH i sitt andre driftsår en  kundetilfredshet 
fra  pensjonistene på 70 poeng. Dette er 
innenfor det som defineres som «god kunde
tilfredshet». Kundetilfredsheten for de aktive 
 medlemmene ble målt til 58 poeng. Dette må 
betegnes som «svak kundetilfredshet». Blant de 
aktive medlemmene som har hatt kontakt med 

PKHs egne ansatte, er resultatet 66 poeng. God 
 kommunikasjon og dialog med  medlemmene 
øker kunde tilfredsheten. PKH må samtidig 
 erkjenne at kjennskapen til PKH etter to år 
 fortsatt er forholdsvis lav.

Kundetilfredsheten når det gjelder  kompetanse 
blant de ansatte og servicenivå er begge på 
78 poeng. Dette indikerer at PKH har et godt 
mottaks apparat, og at kommunikasjon og dialog 
øker kundetilfredsheten.

Omdømmeanalysen hadde som formål å 
 kartlegge tilliten til PKH og PKHs ledelse. PKH 
oppnådde et resultat på 82 prosent, noe som 
gjerne omtales som et fremragende  resultat. 
Også på spørsmål om ulike sider av PKHs 
 virksomhet oppnår PKH et godt resultat. Styret 
har særlig merket seg følgende:

• 91 prosent mener PKH er en profesjonelt  drevet 
pensjonskasse

• 76 prosent mener PKH opererer i tråd med god etikk

• 83 prosent mener PKH er en trygg pensjonsleverandør

• 84 prosent mener PKH har en tillitvekkende leder

KAPITALFORVALTNING
Formålet med kapitalforvaltningen er å  sørge 
for at pensjonskassens eiendeler investeres 
slik at det oppnås best mulig avkastning innen
for forsvarlige risikorammer og innenfor det 
til enhver tid gjeldende regelverk. Kapital
forvaltningen har som mål at pensjonskassen 
har en forsvarlig egenkapital, bufferkapital og 
likviditet til å  dekke sine estimerte  forpliktelser 

og utbetalinger, samt å gi en avkastning som 
 reduserer behovet for innbetalinger fra arbeids
giverne Dette innebærer å optimalisere den 
finansielle risikoen i investeringsporteføljen i 
forhold til estimerte forpliktelser og tilgjengelig 
bufferkapital. 
Styret har vedtatt en policy for kapitalforvalt
ningen med klare rammer og fullmakter 
for  hvilke risikoer som kan tas, og hvilke 
 investeringer som er tillatt. Strategien inne
bærer at kapitalen plasseres ut fra et langsiktig 
perspektiv og med lav til moderat risiko:

Bankinnskudd/pengemarked 3,7% 2,0% 1,7% 717 

Obligasjoner  58,7% 61,0% -2,3% 11 373

Utlån til medlemmer   1,4%  2,0% -0,6% 273

Aksjer  21,2% 20,0% 1,2% 4 111

Eiendom  11,1% 12,0% -0,9% 2 148

Alternative investeringer 3,8%  3,0% 0,8% 737

Total 100% 100% 0 19 359

  Allokert 2015 Målsatt allokering Avvik NOK mill.

Policyen og fullmaktsstrukturen gir etter  styrets 
vurdering god kontroll med forvaltningen av 
pensjonskassens midler. Porteføljeutvikling 
og eksponering i forhold til rammer og mål 
i  policyen og Finansdepartementets kapital
forvaltningsforskrift rapporteres månedlig til 
styret.

Ved inngangen til året var 8,5 prosent av 
forvaltnings kapitalen investert i eiendom. 
PKH har gjennom 2015 arbeidet for å øke sin 
 eksponering i eiendom og har inngått avtale om 
kjøp av to nye bygg fra Höegh Eiendom på Hasle 
i Oslo. Det ene bygget ble overtatt i  september 
og det andre overtas i juni 2016. Begge  byggene 
er nye passivbygg med Breeam Excellent 
 sertifisering.

Pensjonskassen forvaltet 19,4 milliarder  kroner 
ved utgangen av året og 18,1 milliarder  kroner 

ved inngangen til året. Dette  reflekterer en 
 naturlig vekst i PKHs forvaltnings kapital på 
om lag 1,3 milliarder kroner årlig.  Bokført 
 avkastning ble 3,1 prosent i 2015 (Dietz' 
 modifiserte beregningsmodell). Verdijustert 
 avkastning endte på 3 prosent. Dette er over den 
gjennomsnittlige rentegarantien som for PKHs 
bestand ved utgangen av året var 2,79 prosent. 
Avkastningen ligger imidlertid bak  forventet 
 avkastning ved inngangen til året på 3,6  prosent, 
beregnet med utgangspunkt i fordelingen 
av  investeringsmidlene på aktivaklasser og 
 forventet utvikling i de forskjellige markeder. 

Meravkastningen i henhold til relevante 
 indekser er samlet sett oppnådd uten økt risiko i 
forvaltningen. Fordelt på de ulike  aktivaklassene 
var verdijustert avkastning i pensjonskassen 
ved utgangen av året:

 Vestre Viken HF      Sykehuspartner HF      Sunnaas sykehus HF   

 Oslo universitetssykehus HF      Akershus universitetssykehus HF      Helse Sør-Øst RHF
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Bankinnskudd/pengemarked 1,2%  1,3%

Obligasjoner  0,6% 1,4%

Utlån til medlemmer   2,8%  2,3%

Aksjer  7,3% 1,7%

Eiendom  8,2% 8,3%

Alternative investeringer 9,1%  2,6%

Total 3,0% 2,4%

IndeksAvkastning i prosent

Innskutt egenkapital 589  545

Opptjent egenkapital  715 587

Risikoutjevningsfond   166  161

Tilleggsavsetninger  843 800

Kursreguleringsfond  1189 1204

Merverdier hold til forfall portefølje 48  67

Total 3550 3365

20142015Soliditetskapital NOK mill.

Forvaltningen i PKH har vært god og bedre enn 
referanseindeksene innenfor aktiva klassene 
 aksjer og alternative investeringer. Det har 
 imidlertid vært en svak periode for  avkastningen 
på renteporteføljen. Den  svake avkastningen 
skyldes i hovedsak stigende  risikopåslag for 
obligasjoner som skyldes:

• usikkerhet om norsk økonomi etter  oljeprisfallet

• generell økning i europeiske kredittmarginer

• Kommunalbanken utstedte ikke nye utlån til 
 kommunene, noe som innebar bortfall av en stor 
investor i gjeldsmarkedet 

At risikopåslaget stiger innebærer en umiddel
bar svekkelse av avkastningen.  Dette vil 
 imidlertid gagne pensjonskassen som en 
 lang siktig investor ved at det deretter har vært 
mulig å investere i verdipapirer som har en 
 høyere løpende avkastning. Styret er av den 
oppfatning at avkastningen i pensjonskassen i 
2015 framstår som konkurransedyktig. 

RISIKOSTYRING, SOLIDITETSKAPITAL OG RISIKOER 
Kontroll og styring av risiko er en  forutsetning 
for god verdiskapning og trygghet for pensjons
midlene. Å identifisere, vurdere og  styre 
 risiko ene knyttet til både forsikrings og kapital
forvaltningen, er derfor en svært viktig del av 
PKHs virksomhet. 

Styret i PKH har vedtatt en risikostrategi som 
revideres årlig. Risikostrategien sammen
fatter og definerer de overordnede rammer 
og  retningslinjer fra styret som skal bidra til å 
sikre at samlet risiko i pensjonskassen  holdes 
innenfor styrets risikovilje. Risikoviljen er 

den samlede risikoen pensjonskassen er  villig 
til å akseptere for å nå vedtatte  overordnede 
mål. Risiko viljen definerer den akseptable 
 balansen mellom utvikling, avkastning og 
 risiko (handlings rommet). Det iverksettes 
 tiltak  dersom faktisk risiko ikke samsvarer 
med  risikoviljen. Styret har etablert rammer 
for  risikovilje innenfor risikotypene kreditt 
og  motpartsrisiko, markedsrisiko,  operasjonell 
 risiko, likviditetsrisiko, forsikringsrisiko, 
forretnings  messig risiko og omdømme  risiko. 
Overordnet har pensjonskassen følgende 
 risikomål:

• en kapitaldekning på 11% 

• en bufferkapitalutnyttelse på maksimalt 80% for 
stresstest II

• en bufferkapitalutnyttelse på maksimalt 125% for 
stresstest I

Styringen av risikoen gjennomføres  gjennom 
styringsdokumenter, risikovurderinger,  rutiner 
og rapporteringskrav. I tillegg styres risiko
en gjennom oppfølging og  rapportering av 
 etablerte overordnede mål knyttet til kapital
dekning og bufferkapitalutnyttelse i  stresstest 
I og II brutt ned på markedsrisiko, forsikrings
risiko, motpartsrisiko og  operasjonell  risiko. 
Styret og  ledelse utfører årlig en gjennom
gang av  vesentlige risikoer i pensjons
kassen og  behandler risikovurderingene med 
 dokument asjon på etablerte styrings og kon
trolltiltak. Det er etablert rutiner for uavhengig 
 kontroll og rapportering. Oppgaver er fordelt 
slik at interesse konflikter unngås og ansvar 
tydelig gjøres. Hensikten med  risikostyringen 
er at pensjonskassen skal opprettholde en 

 tilfredsstillende  risikobærende evne og tilpasse 
 pensjonskassens finansielle og operasjonelle 
risiko til pensjonskassens soliditet.
PKHs soliditetskapital var god ved  utgangen 
av året, og er etablert på et nivå som gir 
den  nødvendige handlefrihet for å drive 

konkurranse dyktig og god  kapitalforvaltning. 
Soliditetskapitalen består av egenkapital, 
risiko utjevningsfond, tilleggsavsetninger, kurs
reserver på hold til forfall portefølje og kurs
reserve på finansielle omløpsmidler:

PKHs fremste risikomål er stresstest I.  Bufferkapitalen etter stresstest I var ved  utgangen av året:

Innskutt egenkapital 589  545

Opptjent egenkapital  715 587

Risikoutjevningsfond   166  161

Tilleggsavsetninger  843 800

Kursreguleringsfond  1189 1204

Justering i avsetninger ved overgang til markedsverdier 477 -1117

Risikoreduserende effekt i beste estimat ved død og uførehet 124 116

Merverdier hold til forfall portefølje 48  67

Total 4151 2363

20142015Bufferkapital NOK mill.
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Renterisiko 114  61

Aksjerisiko 1885 1957

Eiendomsrisiko   522  390

Valutarisiko  163 103

Kredittrisiko  854 798

Konsentrasjonsrisiko 0 2

Korrelasjonsgevinst - markedsrisiko -504 379

Forsikringsrisiko 878  372

Motpartsrisiko 39 56

Operasjonell risiko 77 76

Korrelasjonsgevinst - total risiko -577 298

Total 3451 3140

20142015Samlet risiko NOK mill.

Dette gir en bufferkapitalutnyttelse på 83 
 prosent og er innenfor strategiens  målsetting 
for stresstest I om maksimal utnyttelse på 
125  prosent. Bufferkapitalutnyttelsen  etter 
 stresstest II var ved utgangen av året 76 
 prosent, og ligger dermed innenfor strategiens 
mål setting om maksimalt 80 prosent.

Kapitaldekningen i PKH, som måler  ansvarlig 
kapital som andel av investeringene  vektet 
 etter risiko, var ved utgangen av 2015 11,8 
prosent.  Lovens minstekrav var 8 prosent. 
 Lovbestemmelse og forskrift om minstekrav til 
ansvarlig kapital trer ut av kraft ved årsskifte.

STYRING
PKH er som pensjonskasse en selveiende 
 institusjon. Det er helseforetakene i hoved
stadsområdet som har skutt inn  egenkapitalen 
i PKH. Styret er pensjonskassens øverste 
 organ og består av ni medlemmer valgt av 
Helse SørØst RHF. Seks av medlemmene er 
menn og tre kvinner. Det var ingen  nyvalgte 
 styremedlemmer i 2015, men Helle Gjetrang 
trådte ut av styret i mars 2015 som følge av  skifte 
av stilling fra Akershus universitets sykehus HF. 

Styret avholdt 11 møter i 2015, herav 1 heldags 
styreseminar. Det ble behandlet 82 saker. 

PKH hadde stedlig tilsyn fra Finanstilsynet 
 1011. mars 2016. Finanstilsynets  hovedpunkter 
i foreløpig rapport 16. juli 2015 var pensjons
kassens risikoprofil og kapitalisering på kort og 
lang sikt, risikostyring og internkontroll.  Styret 
sendte 18. september 2015 brev til Finans
tilsynet med en redegjørelse om de tema som 
ble reist. Finanstilsynet sendte 7. desember 2015 
endelig rapport etter stedlig tilsyn. Styret har 
fulgt opp Finanstilsynets endelige  merknader 
og gjort endringer i pensjonskassens policy 
 dokumenter i samsvar med disse.

Foruten oppfølging av driften, har styret i 2015 
hatt spesiell oppmerksomhet rundt gjennom
føring av totalrisikoanalyser i pensjonskassen, 
endring i styringsdokumenter, egenkapital
behov og nye premiesatser. Det er gjennom
ført styreevaluering og styremedlemmene 
har  samlet god kompetanse og erfaring på alle 
 relevante områder for PKH.

INTERNREVISJON
Pensjonskassens internrevisjon, som  ivaretas 
av konsernrevisjonen i Helse SørØst,  foretar 
uavhengige vurderinger av finansielle, 
 forsikringsmessige og operasjonelle risikoer. 
Det foretas vurderinger og testing av  vesentlige 
og risikoutsatte områder med hensyn til 
 tilfredsstillende styring og kontroll. Resultatet 
med eventuelle anbefalinger om nødvendige 
tiltak fremlegges ledelsen og styret.

PERSONAL OG MILJØ
PKH har 7 fast ansatte i 100 prosent stilling. 
Tilsettinger ble foretatt høsten 2013, og alle 
ansatte var på plass ved oppstart 1. januar 2014 
med unntak av en medarbeider som  tiltrådte 
01.04.2015. De ansattes  gjennomsnittsalder 
er 49 år. Fire ansatte er kvinner og tre er 
menn, og i ledergruppen er det to kvinner og 
en mann.  Pensjonskassen disponerer gode 
kontor lokaler på Grev Wedels plass 5 i Oslo, og 
 Sykehuspartner HF leverer utstyr, systemer og 
infrastruktur for øvrig, etter avtale med PKH. 
Sykefraværet var 1,5 prosent i 2015, og styret er 
ikke kjent med  sykefravær som skyldes forhold 
på jobben. Medarbeidersamtalene i PKH  tilsier 
at pensjons kassen har et godt arbeidsmiljø. 
Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling 
på grunn av kjønn, rase eller etnisk bakgrunn i 
PKH.

Driften i PKH forurenser ikke det ytre 
 miljøet. Miljø er et viktig område når PKH 
 vurderer  direkte investeringer i eiendom. Alle 
 eiendommer er energimerket, og ved kjøp 
av nye bygg og rehabilitering av eksisterende 
bygg i porteføljen, skal miljøstatus og energi
effektivitet være et av de viktigste kriteriene.

FREMTIDSUTSIKTER
Styret og administrasjonen vil i tiden  framover 
fortsette sitt arbeid med å videreutvikle og  drive 
PKH som en konkurransedyktig  ordning til 
 beste for medlemmer,  pensjonister og arbeids
givere. Innmelding av nyansatte og  økning 
i  opparbeidede rettigheter vil gjøre at PKH 
 vokser i årene som kommer. Styret  legger av
gjørende vekt på at PKH skal yte god  service til 
medlemmer og foretak. PKHs  ansatte har i 2015 
jobbet godt med å få etablert gode  møteplasser 
både for medlemmer og foretak samt videreut
vikle gode rutiner sammen med foretakene. 

Pensjonsreformen fra 2011 medførte store 
endringer for beregning av  offentlig tjeneste
pensjon. Det som særlig påvirker  rettighetene 
til offentlig tjenestepensjon er  innføringen av 
 levealdersjustering og nye  regler for  regulering 
av pensjonen. PKH er forberedt på at det kan 
komme ytterligere endringer i offentlig tjeneste
pensjon. Offentlig  tjenestepensjon er  tariffestet, 
og endringer  forutsetter dermed enighet  mellom 
arbeidsgiver og  arbeidstakernes  organisasjoner. 
PKHs  vedtekter er godt  tilpasset denne fram
gangsmåten, siden vedtekts endringer ikke kan 
 vedtas av styret uten godkjennelse blant hoved
sammenslutningene.
God risikostyring og en god soliditet er 
 avgjørende for pensjonskassen. For å sikre 
 finansiell handlefrihet har PKH som mål
setting å styrke de viktigste finansielle buffere, 
kursregulerings fond og tilleggsavsetninger. 
Et fortsatt lavt rentenivå er en  utfordring 
i  forhold til å oppfylle rente garantien 
for  pensjonskassen med en stor andel av 
investerings porteføljen i rentebærende instru
menter. En gunstig utvikling i andre  markeder 
som aksjer og eiendom vil derfor ha stor 
 betydning for buffersituasjonen fremover. 
En annen utfordring er knyttet til  behovet for å 
bygge egenkapitalen i takt med den  forventede 
veksten i pensjonsmidlene. For å  ivareta 
en  forutsigbarhet hos pensjons kassen og 
 helseforetakene som sponsorer  utarbeides det 
 årlig analyser over  utviklingen av egenkapital
behovet i årene fremover.  Styret fattet i 2014 et 
prinsippvedtak om årlig  kjernekapitalinnskudd 
på 0,3 prosent av  premiereserven fra medlems
foretakene. I desember ble det  fattet et vedtak 
om kjernekapital innskudd på 44  millioner 
kroner. Kapitalen ble fullt innbetalt og det 
ble søkt Finanstilsynet om god kjennelse 
av kapital forhøyelsen. Kapital forhøyelsen 
gir et viktig bidrag til pensjons kassens 
kapital dekning og risiko bærende evne, og 
 bidrar  således til en langsiktig og forsvarlig 
 forvaltning av pensjonskassens midler. En 
god  soliditet er en forutsetning for å kunne ta 
en  begrenset  investeringsrisiko, og samtidig 
ha  risikobærende evne til å tåle svingninger i 
 finansresultatene. 

Styret mener at PKHs driftsmodell, risiko
strategi og virksomhet gir et godt grunnlag 
for å håndtere de usikkerheter som ligger i 

Bufferkapitalen er i Finanstilsynets  stresstest 
I den kapitalen som er tilgjengelig for å 
 dekke beregnet tapspotensiale i pensjons
kassens virksomhet. Den positive utviklingen i 
 bufferkapitalen kan tilskrives markedsverdien 

til forsikringstekniske avsetninger og hvordan 
den påvirkes av rentekurven. Tapspotensialet 
etter art, i henhold til Finanstilsynets stresstest 
I, var ved utgangen av året:
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 framtidsutsiktene på en god måte. Det er nå 
etablert en virksomhet som kan  håndtere 
 betydelige endringer i medlemsbestanden. 
PKH er også godt rustet til å innarbeide 
 videre utvikling av offentlig tjenestepensjon. 
 Styret vil i sitt arbeid framover fortsatt legge 
 hovedvekt på god service til medlemmene og 
konkurranse dyktige betingelser for  foretakene. 
Helseforetakene skal oppleve PKH som en 
 nyttig leverandør av offentlig  tjenestepensjon 
til sine ansatte. Virksomheten skal være 
 konkurransedyktig med andre leverandører av 
offentlig tjenestepensjon både når det gjelder 
kostnader og service.

ANDRE FORHOLD
Pensjonskassen har en god økonomisk og 
 finansiell stilling som gir grunnlag for fortsatt 
drift. Styret bekrefter at regnskapet er avlagt 
under forutsetning om fortsatt drift. Det har 

ikke forekommet hendelser etter balanse
dagen av vesentlig betydning for å vurdere 
pensjonskassens finansielle stilling. Pensjons
kassen gjennomfører internkontroll i henhold 
til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret 
behandler årlig status i den etablerte intern
kontrollen. Styret mener at årsberetningen 
og årsregnskapet gir en riktig oversikt over 
 pensjonskassens eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat.

DISPONERING AV ÅRETS TOTALRESULTAT
PKH oppnådde et totalresultat på 132,8 
 millioner kroner. Styret i PKH vedtar at 
 resultatet på 132,8 millioner kroner disponeres 
med 5 millioner kroner til risikoutjevningsfond. 
De resterende 127,8 millioner kroner foreslår 
styret disponeres til opptjent egenkapital.

Oslo, 30. mars 2016
Styret i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet

Leder Nestleder
Steinar Marthinsen Nils Fredrik Wisløff Morten Reymert

Styremedlem

Styremedlem Styremedlem
Hilde Westlie Ida Espolin JohnsonIda Kinn

Styremedlem

Styremedlem Styremedlem
Svein Øverland Aasmund Magnus Bredeli Mette Vilhelmshaugen

Styremedlem
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MORSELSKAP Note RESULTATREGNSKAP (1 000 kr) Note KONSERN MORSELSKAP Note RESULTATREGNSKAP (1 000 kr) Note KONSERN

 2014  2015  TEKNISK REGNSKAP   2015 2014
        
    1. Premieinntekter   
 1 818 662 1 479 340 2,28 1.1 Forfalte premier, brutto 2,28 1 479 340 1 818 662
 -323 -385 2,21 1.2 Avgitte gjenforsikringspremier 2,21 -385 -323
 1 425 631 53 29 1.3 Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 29 53 1 425 631
 3 243 971 1 479 008  Sum premieinntekter for egen regning  1 479 008 3 243 971
        
    2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen   
 71 740 30 813 8 2.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak  
 322 992 278 076  2.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler  272 317 316 822
 0 0  2.3 Netto driftsinntekt fra eiendom 8 37 984 23 626
 34 156 -15 213 9 2.4 Verdiendringer på investeringer 9 -15 213 34 156
 0 0  2.4 Verdiendringer på investeringseiendom 8  59 909
 578 355 182 357 10 2.5 Realisert gevinst og tap på investeringer 10 182 357 578 355
 1 007 243 476 033  Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen  477 445 1 012 868
        
 235 3 808  4. Andre forsikringsrelaterte inntekter  3 808 235
        
    5. Pensjoner   
    5.1 Utbetalte pensjoner   
 -395 586 -361 788 3 5.1.1 Brutto 3 -361 788 -395 586
    5.2 Endring i erstatningsavsetninger   
 -46 288 25 000 24 5.2.1 Brutto 24 25 000 -46 288
 -285 158 -8 059 29 5.3 Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond  29 -8 059 -285 158
    til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser   
 -727 032 -344 847  Sum pensjoner  -344 847 -727 032
        
    6. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser   
    6.1 Endring i premiereserve   
 -2 959 663 -1 312 952 24 6.1.1 Til (fra) premiereserve, brutto 24 -1 312 952 -2 959 663
 -238 000 -43 895 24 6.2 Endring i tilleggsavsetninger 24 -43 895 -238 000
 -34 156 15 213  6.3 Endring i kursreguleringsfond  15 213 -34 156
    6.4 Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond   
 -9 422 -82 051 24 6.4.1 Endring i premiefond 24 -82 051 -9 422
 621 1 29 6.5 Overføring av tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond fra andre  29 1 621
    forsikringsselskaper/pensjonskasser   
 -3 240 620 -1 423 684  Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser -1 423 684 -3 240 620
        
    8. Midler tilordnet forsikringskontraktene – kontraktsfastsatte forpliktelser   
 -67 917 0 11 8.1 Overskudd på avkastningsresultatet 11 0 -67 917
 -56 022 -82 277 11 8.2 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene 11 -82 277 -56 022
 -123 940 -82 277  Sum midler tilordnet forsikringskontraktene – kontraktsfastsatte forpliktelser  -82 277 -123 939
        
    9. Forsikringsrelaterte driftskostnader   
 -8 124 -9 314 4 9.1 Forvaltningskostnader 4 -9 314 -8 124
 -34 933 -30 435 4,5,6 9.2 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 4,5,6 -30 435 -34 933
 -43 057 -39 749  Sum forsikringsrelaterte driftskostnader  -39 749 -43 057
        
 -8 093 -788  10. Andre forsikringsrelaterte kostnader  -788 -8 093
        
 108 707 67 504 11 11. Resultat av teknisk regnskap 11 68 916 114 332

 2014 2015  IKKE-TEKNISK REGNSKAP  2015 2014
        
    12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen   
 4 649 2 750 8 12.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og  8
    felleskontrollerte foretak   
 20 931 24 956  12.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler  24 536 20 531
 0 0  12.3 Netto driftsinntekt fra eiendom 8 3 273 1 593
 19 469 22 924 9 12.4 Verdiendringer på investeringer 9 22 924 19 469
 0 0  12.4 Verdiendringer på investeringseiendom 8 0 3 940
 37 479 16 273 10 12.5 Realisert gevinst og tap på investeringer 10 16 273 37 479
 82 528 66 903  Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen  67 006 83 012
        
 2 539 0  13. Andre inntekter  0 2 539
        
    14. Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen   
 -527 -845 4 14.1 Forvaltningskostnader 4 -845 -527
 0 -3  14.2 Andre kostnader  -3 
 -527 -848  Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen  -848 -527
        
 84 540 66 055  15. Resultat av ikke-teknisk regnskap  66 158 85 025
        
 193 247 133 559  16. Resultat før skattekostnad  135 074 199 356
        
 -1 625 -793 7 17. Skattekostnader 7 -793 -1 625
        
 191 622 132 766  18. Resultat før andre resultatkomponenter  134 282 197 731
        
 191 622 132 766  20. Totalresultat  134 282 197 731
        
 -5 900 0  Avkastning til risikoutjevningsfond  0 -5 900
 -50 122 -4 999  Overført til risikoutjevningsfond  -4 999 -50 122
 -135 600 -127 766  Overført til annen opptjent egenkapital  -127 766 -135 600
    Minoritetens andel av resultatet  -1 517 -6 109
 -191 622 -132 766  Sum overføringer  134 282 -197 731

Resultatregnskap6.2
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Balanse6.3

MORSELSKAP Note BALANSEN (1 000 kr) Note KONSERN

 31.12.2014 31.12.2015  EIENDELER  31.12.2015 31.12.2014
    EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN   
    
    2. Investeringer   
    2.1.1 Investeringseiendommer 13 88 576 41 167
    2.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak   
 29 983 79 924 13 2.2.1 Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak  
 9 060 3 350 20 2.2.2 Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 
    2.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost   
 37 535 61 186 14 2.3.1 Investeringer som holdes til forfall 14 61 186 37 535
 20 560 19 181 19, 28 2.3.2 Utlån og fordringer 19, 28 19 181 20 560
    2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi   
 279 591 393 752 15 2.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 15 393 752 279 591
 549 399 737 671 16 2.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning inkl. opptjente renter 16 737 671 549 399
 9 732 27 346 20 2.4.3 Utlån og fordringer 20 31 669 10 332
 935 860 1 322 410  Sum investeringer  1 332 035 938 584
    
    3. Fordringer   
 1 441 186  3.2 Andre fordringer  186 1 441
 1 441 186  Sum fordringer  186 1 441
    
    4. Andre eiendeler   
 431 598 71 840 20 4.2 Kasse, bank 20 71 840 431 598
 431 598 71 840  Sum andre eiendeler  71 840 431 598
    
    5. Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter   
 2 886 296  5.2 Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter  296 2 886
 2 886 296  Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter  296 2 886
 1 371 785 1 394 732  Sum eiendeler i selskapsporteføljen  1 404 357 1 374 510
    
    EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE   
    
    6. Investeringer i kollektivporteføljen   
    6.1.1 Investeringseiendommer 13 1 214 888 734 883
    6.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak   
 535 233 1 096 212 13 6.2.1 Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak  
 161 723 45 952 20 6.2.2 Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 
    6.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost   
 670 038 839 210 14 6.3.1 Investeringer som holdes til forfall 14 839 210 670 038
 374 577 312 812 19, 28 6.3.2 Utlån og fordringer 19, 28 312 812 374 577
    6.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi   
 4 991 021 5 400 615 15 6.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 15 5 400 615 4 991 021
 9 807 407 10 117 726 16 6.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning inkl. opptjente renter 16 10 117 726 9 807 407
 173 722 375 067 20 6.4.3 Utlån og fordringer 20 434 361 184 434
 8 379   6.4.5 Andre finansielle eiendeler  8 379 
 16 713 721 18 195 973  Sum investeringer i kollektivporteføljen  18 327 991 16 762 360
        
16 713 721 18 195 973  Sum eiendeler i kundeporteføljene  18 327 991 16 762 360
     
 18 085 506 19 590 705  SUM EIENDELER  19 732 348 18 136 870

MORSELSKAP Note BALANSEN (1 000 kr) Note KONSERN

 2014 2015  EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER  2015 2014
    
 545 437 589 394 23 10. Innskutt egenkapital 23 589 394 545 437
    
    11. Opptjent egenkapital   
 161 274 166 273 24 11.1 Risikoutjevningsfond 24 166 273 161 274
 587 295 715 061 23 11.2 Annen opptjent egenkapital 23 715 061 587 295
 748 569 881 335  Sum opptjent egenkapital  881 335 748 569
    
    13. Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser   
 13 897 793 15 210 745 24,25 13.1 Premiereserve 24,25 15 210 745 13 897 793
 799 581 843 476 24 13.2 Tilleggsavsetninger 24 843 476 799 581
 1 204 301 1 189 087 9,15,16,17 13.3 Kursreguleringsfond 9,15,16,17 1 189 087 1 204 301
 200 000 175 000 24 13.4 Erstatningsavsetning 24 175 000 200 000
 447 063 611 391 24,27 13.5 Premiefond og innskuddsfond 24,27 611 391 447 063
 16 548 739 18 029 701  Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring – kontraktsfastsatte forpliktelser  18 029 701 16 548 739
    
    15. Avsetninger for forpliktelser   
 1 000  5 15.1 Pensjonsforpliktelser o.l. 5 1 000 
    15.2 Forpliktelser ved skatt   
 1 700 2 023 4 15.2.1 Forpliktelser ved periodeskatt 7 2 023 1 700
 1 348 1 426  15.3 Andre avsetninger for forpliktelser  1 426 1 348
 3 048 4 448  Sum avsetninger for forpliktelser  4 448 3 048
    
    16. Forpliktelser   
 115 801 26 923 17 16.1  Finansielle derivater 17 26 923 115 801
 56 916 54 657 21 16.3 Andre forpliktelser 21 109 431 70 991
    16.3 Andre forpliktelser - Minoritet  86 869 37 290
 172 717 81 580  Sum forpliktelser  223 223 224 081
    
    17. Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter   
 66 996 4 248 21 17.2 Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter 21 4 248 66 996
 66 996 4 248  Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter  4 248 66 996
    
 18 085 506 19 590 705  SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER  19 732 348 18 136 870
     
 95 539 114 755  *Annen opptjent egenkapital - urealiserte verdier i selskapsporteføljen  114 755 95 539

Oslo, 30. mars 2016
Styret i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet

Leder Nestleder
Steinar Marthinsen Nils Fredrik Wisløff Morten Reymert

Styremedlem

Styremedlem Styremedlem
Hilde Westlie Ida Espolin JohnsonIda Kinn

Styremedlem

Styremedlem Styremedlem
Svein Øverland Aasmund Magnus Bredeli Mette Vilhelmshaugen

Styremedlem
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Endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling6.4 6.5

Annen innskutt 
egenkapital

Risiko- 
utjevnings-  

fond

Opptjent  
egenkapital

Urealiserte verdier
i  selskapsport.

Sum  
opptjent  

egenkapital

Sum  
egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.2013 355 241 109 854 373 496 78 199 561 549 916 790

       

Totalresultat 191 622 191 622 191 622

Endring i risikoutjevningsfond 51 420 -56 022 -4 602 -4 602

Årets urealiserte verdier i selskapsporteføljen -17 340 17 340

Sum disponeringer 51 420 -73 362 17 340 187 020 187 239

       

Endring i innskutt egenkapital 190 196 190 195

Egenkapital pr. 31.12.2014 545 437 161 274 491 756 95 539 748 569 1 294 006

       

Totalresultat   132 766  132 766 132 766

Endring i risikoutjevningsfond  4 999 -4 999    

Årets urealiserte verdier i selskapsporteføljen  -19 216 19 216  132 766

Sum disponeringer  4 999 108 550 19 216 132 766 132 766

       

Endring i innskutt egenkapital 43 957     43 957

Egenkapital pr. 31.12.15 589 394 166 273 600 307 114 755 881 335 1 470 729

Opptjent egenkapital

OPPSTILLING AV ENDRINGER I EGENKAPITAL (1 000 KR)

31.12.15

MORSELSKAP   KONTANTSTRØMOPPSTILLING (1 000 KR)  KONSERN

 31.12.2014 31.12.2015  31.12.2015 31.12.2014
    
 1 918 318 1 382 138 Innbetalte premier 1 382 138 1 918 318
 -708 -385 Utbetalt gjenforsikring -385 -708
 -468 062 -409 812 Utbetale pensjoner -409 812 -468 062
 47 861 68 686 Innbetalinger refusjoner 68 686 47 861
 -20 207 -28 696 Utbetalinger refusjoner -28 696 -20 207
   Innbetalinger vedrørende driften 14 746 14 592
 1 425 631 6 499 Innbetalinger ved tilflytning 6 499 1 425 631
 -285 158 -80 264 Utbetalinger ved utmelding -80 264 -285 158
 300 097 310 432 Innbetalinger av renter og utbytte 305 686 295 436
 -7 503 -261 Utbetalinger av renter -261 -7 503
 -470  Utbetaling av skatt -470 
 -38 376 -37 693 Utbetalinger vedrørende driften -37 693 -38 376
 2 871 894 1 210 174 Netto kontantstrøm av oprasjonelle aktiviteter (A) 1 220 174 2 881 825
    
 631 542 310 346 Realisert gevinst ved salg av investeringer 310 346 631 542
 -30 828 -125 416 Realisert tap ved salg av investeringer -125 416 -30 828
   Innbetalinger ved salg av investeringer  
 -3 285 668 -1 608 733 Netto inn-/utbetalinger ved kjøp/salg av investeringer -1 605 733 -3 285 668
 15 120 13 419 Valutaeffekter på bankkonto 13 419 15 120
 9 931 13 000 Innbetalinger fra konsernbidrag  
 -2 659 903 -1 397 384 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) -1 407 384 -2 669 834
    
 190 195 43 957 Innbetaling av kjernekapital 43 957 190 195
   Innbetaling av ansvarlig lånekapital  
 190 195 43 957 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) 43 957 190 195
    
 402 186 -143 253 Netto kontantstrøm i perioden (A+B+C) -143 253 402 186
    
 94 723 496 909 Likviditetsbeholdning pr. 01.01 496 909 94 723
    
 496 909 353 656 Likviditetsbeholdning pr. 31.12 353 656 496 909
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Noter6.6

Årsregnskapet for 2015 er avlagt i henhold til Lov om års
regnskap (Regnskapsloven) og Forskrift for årsregnskap 
for pensjonsforetak av 20. desember 2011.

Resultatregnskapet
Resultatregnskapet er sammensatt av teknisk regnskap og 
ikketeknisk regnskap. Teknisk regnskap inneholder inn
tekter fra investeringer i kollektivporteføljen og kostnader 
fra forsikringsdriften, mens inntekter fra investeringer i 
selskapsporteføljen og driftskostnader for pensjonskassen 
fremkommer under ikketeknisk regnskap. Det er felles 
forvaltning av selskaps  og kollektivporteføljen i PKH.

Balansen
Eiendelssiden i balansen skiller mellom finansielle 
 eien deler i selskapsporteføljen og kollektivporteføljen. 
 Finansielle eiendeler som er klassifisert som eiendeler der 
endringer i virkelig verdi resultatføres, er en blanding av 
 eiendeler som omsettes i et aktivt marked, eiendeler som er 
verdsatt avledet av verdier i et aktivt marked og eien deler 
som ikke har et aktivt marked. Verdien på de  finansielle 
 eiendelene fastsettes med varierende stor grad av sikkerhet 
inndelt i tre nivåer som viser graden av sikkerhet ved verd
settelsen, se avsnitt ”måling av finansielle instrumenter”. I 
hvilket nivå de finansielle eiendelene tilhører fremkommer 
av notene.

Gjelddsiden i balansen inneholder pensjonskassens 
 egenkapital, forsikringsforpliktelser og andre avsetninger 
og forpliktelser. De forsikringsmessige forplktelsene er 
 beregnet av aktuar etter reglene i forsikringsvirksomhets
loven med tilhørende forskrifter, vedtekter, brev og rund
skriv fra Finansdepartementet. Nivået på de  regnskapsførte 
forsikringsforpliktelsene står i forhold til forsikrings
kundenes kontraktsmessige rettigheter.

Aksjer i datterselskap
I årsregnskapets konsoliderte oppstilling er datter
selskapene Grønland 55 AS og PKH Eiendomsinvest AS 
behandlet som  eiendomsinvestering. Datter selskapenes 
regnskap omarbeides i samsvar med de prinsipper som 
 morselskapets regnskap utarbeides etter. Pensjons kassens 
investering inngår dermed i den konsoliderte  balansen 
 under bygninger og andre faste eiendommer/andre 
 eiendeler med virkelig verdi. Investeringens netto av
kastning er i det konsoliderte regnskapet presentert som 
driftsinntekt fra eiendom mens det for morselskapet er 
 presentert som inntekt fra investering i datterselskap.

Investeringseiendom
Investeringseiendommer er eid med formål å  oppnå av
kastning gjennom leieinntekter og verdistigning. Inve
sterings eiendommene innregnes på kjøpstidspunktet til 
kostpris med fradrag for rådgivningshonorarer  tilknyttet 
anskaffelsen. I mangel av sammenlignbare markeds

priser på eiendommer, benyttes takster og anerkjente 
verdi vurderingsmetoder for å verdsette eiendommene. 
 Hovedvekten er lagt på kontantstrømverdimetoden, der 
hver  eiendom vurderes individuelt ved at antatt fremtidig 
netto kontantstrøm neddiskonteres med avkastningskravet 
til hver enkelt investering. Et sentralt parameter i verdi
vurderingen blir dermed det langsiktige avkastningskravet 
for den enkelte eiendom.

Samtlige investeringeiendommer eies gjennom datter
selskaper og regnskapsføres som finansielle eiendeler til 
virkelig verdi over resultatet.

Finansielle instrumenter
Tidspunkt for registrering i balansen
Finansielle eiendeler og forpliktelser medtas i  balansen 
når pensjonskassen foretar et bindende kjøp med en 
 tredjepart. Kjøp og salg av finansielle instrumenter blir 
regnskapsført på transaksjonsdagen til virkelig verdi. 
 Finansielle  eien deler tas ut av balansen ved forfall,  eller 
når pensjons kassen foretar et bindende salg med en tredje
part.  Finansielle  forpliktelser tas ut av balansen når de er 
 oppfylt, kansellert eller utløpt.

Klassifikasjon av finansielle instrumenter
Finansielle eiendeler klassifiseres i en av de følgende 
 kategorier:

•  Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet
•  Investeringer som holdes til forfall
•  Utlån og fordringer

Pensjonskassen har ikke eiendeler klassifisert som 
 tilgjengelig for salg.

Retningslinjer for klassifisering
Til virkelig verdi med verdiendring over resultatet
Aksjer, andeler, obligasjoner og andre verdipapirer med 
fast avkastning er ført opp med virkelig verdi i  regnskapet. 
For finansielle eiendeler innenfor denne kategorien 
kan til  ordningen være pliktig eller bestemt regnskaps
ført til  virkelig verdi over resultatet. Styret følger opp 
at pensjons kassen anvender konsistente prinsipper for 
 fastsettelser av virkelig verdi i samsvar med IAS 39. 
 Pensjonskassen benytter kun valuta og rentederivater til 
styring av  pensjonskassens valuta  og  renteeksponering. 
 Derivater  regnskapsføres i  kategorien virkelig  verdi med 
 verdiendringer over  resultatet, da pensjonskassen ikke 
har  derivater som  klassifisert som sikring etter IAS 39. 
 Derivatene  klassifiseres henholdsvis som eiendel eller 
 forpliktelse.

Investeringer som holdes til forfall
Investeringer som holdes til forfall er ikkederivative 
 finansielle eiendeler med betalinger som er fast eller lar 

seg fastsette, har en positiv forfallsdato, og som pensjons
kassen har intensjon om og evne til å holde til forfall, 
og som ved førstegangs innregning ikke klassifiseres i 
 kategorien til virkelig verdi over resultatet eller utlån og 
fordringer.  Investeringer som holdes til forfall måles til 
amortisert kost.

Utlån og fordringer
Utlån og fordringer er ikkederivative finansielle  eiendeler 
med betalinger som er faste, eller lar seg fastsette og som 
ikke blir notert i et aktivt marked. Utlån og fordringer 
 måles til amortisert kost. Utlån består hovedsakelig av 
 utlån til medlemmer av pensjonskassen, mens fordringer 
er  knyttet til investeringer i obligasjonsmarkedet.

Måling av finansielle instrumenter
Virkelig verdi
Finansielle eiendeler klassifisert til virkelig verdi over 
 resultatet skal innregnes og måles til virkelig verdi.  Virkelig 
verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for,  eller en 
 forpliktelse gjøres opp med, i en transaksjon på arm lengdes 
avstand mellom velinformerte og frivillige parter. IFRS 13 
fastsetter et hierarki for virkelig verdi som kategoriserer 
inndata for verdsettingsmetoder som benyttes til måling av 
virkelig vedi på tre nivåer. 

Inndata på nivå 1 er noterte priser (gjeldende kurser) i 
aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser 
som pensjonskassen har tilgang til på måletidspunktet. 

Inndata på nivå 2 er andre inndata enn noterte priser som 
omfattes av nivå 1 og er observerbare for eiendeler eller 
forpliktelser, enten direkte eller indirekte.Dersom noterte 
priser ikke er tilgjengelig fastsettes virkelig verdi basert på 
noterte priser for lignende eiendeler eller  forpliktelser i 
aktive markeder, noterte priser for identiske eller lignende 
eiendeler eller forpliktelser i markeder som ikke er aktive 
eller andre inndata enn noterte priser som er observerbare 
for eiendelen eller forpliktelsen.

Inndata på nivå 3 er ikkeobserverbare inndata for eien
deler eller forpliktelser.

Dersom markedet for eiendelen ikke er aktivt,  notert 
på børs eller tilsvarende, benytter pensjonskassen 
 verd settelsesteknikker basert på observerbare markeds
data for å estimere markedsverdien. For aksjefond og 
 andeler i utenlandsk selskap benyttes siste oppgitte kurs/
verdi.  Dersom prisbildet anses som utdatert, justeres  prisen 
etter en markedsindeks på tilsvarende selskap/ indekser.

Endringer i netto urealiserte mer eller mindreverdi 
 resultatføres. Kollektivporteføljens andel føres mot kurs
reguleringsfondet hvis dette er positivt, deretter  direkte 
mot egenkapitalen, mens selskapsporteføljens andel  føres 
mot annen opptjent egenkapital  urealiserte vedier i 
 selskapsporteføljen.

Amotisert kost
Etter førstegangsinnregning måles investeringer som 
 holdes til forfall, utlån og fordringer til amortisert kost ved 
hjelp av effektiv rentemetoden. Ved beregning av  effektiv 
renter diskonteres fremtidige kontant strømmer, og alle 
kontraktsmessige vilkår i den forventede  løpetiden. På 
 balansedagen foretas det en vurdering av hvorvidt det 
finnes objektive indikatorer for verdiforringelse av den 

enkelte finansielle eiendel eller en gruppe av  ensartede 
finansielle eiendeler. Ved vurderingen om det foreligger 
verdiforringelse  legges det vekt på hvorvidt utsteder 
har vesentlige finansielle  vanskeligheter, om det fore
ligger  kontraktsbrudd/ mislighold, om det er sannsynlig 
at  skyldner går konkurs, om det ikke lenger foreligger et 
 aktivt marked for eiendelen eller om det observeres en 
målbar nedgang i forventet kontantstrøm. Dersom det 
 foreligger objektive indikasjoner på et verdifall foretas det 
en  nedskrivning.

Forsikringskontrakter
Den offentlige tjenestepensjonsordningen i PKH er en 
ytelsesbaset tjenestepensjonsordning som i hovedsak 
 følger Lov om Statens pensjonskasse. Alle arbeidsgivere 
med  offentlig tjenestepensjonsordning i PKH er avtale
parter i Overføringsavtalen som forvaltes av Statens 
 pensjonskasse.

Pensjonsordningens ytelser samordnes med folke
trygden og gir samlet et brutto pensjonsnivå på 66% av 
pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. I tillegg omfatter 
ordningen uføre, ektefelle og barnepensjon. Ordningen 
er basert på sluttlønnsprinsippet, regulering av løpende 
pensjoner og regulering av oppsatte rettigheter.

De ansatte er obligatoriske medlemmer av den  kollektive 
tjenestepensjonsordningen og må være arbeidsføre ved 
innmelding. Pensjonsgrunnlaget er begrenset til 12G. PKH 
er lovpålagt å tilby medlemmer som meldes ut av den 
 kollektive ordningen en individuell fortsettelsesforsikring 
som skal premieberegnes ut fra det kollektive beregnings
grunnlaget uten å kreve helseattest.

Alle kontrakter forvaltes under  overskuddsmodellen 
med forhåndsprising av rentegarantien. Premie  og 
 av setninger beregnes med forutsetning om en garantert 
 avkastning, som fastsettes av PKH. Maksimal beregnings
rente  fastsettes imidlertid av Finanstilsynet. Premiene 
kan endres på årlig basis, også for eksisterende kunder, 
 forutsatt at pris endringen varsles kundene senest fire må
neder i  forveien. Alle de kollektive kontraktene  innenfor 
henholdsvis fellesordningen og legeordningen har lik 
pristariff.

Forsikringsvirksomhetsloven åpner for å endre pris
tariffen for inngåtte kontrakter, slik at pristariffen til  enhver 
tid kan justeres for fremtidig risiko. Det er  imidlertid ikke 
mulig å belaste kundene for tap knyttet til den risikoen som 
allerede er overtatt, unntatt i særlige tilfeller hvor man 
kan søke om tillatelse til å bruke avkastnings og risiko
overskudd.

Alle livforsikringsselskap og pensjonskasser ble på
lagt av Finanstilsynet å endre dødelighetsgrunnlaget 
fra 01.01.2014. PKH var fullfinansiert ved oppstart per 
01.01.2014.

Forsikringstekniske avsetninger
Kontraktsfastsatte forpliktelser i regnskapet utgjør pen
sjons kassens forsikringstekniske avsetninger i kollektiv
porteføljen og består av premiereserven inkludert admini
strasjons reserve. I tillegg er det avsatt til en  buffer for 
eventuell verdifall på finansielle instrumenter i form 
av tilleggsavsetninger  og det er avsatt en buffer i form 
av  erstatningsavsetninger og det foreligger et kurs

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER
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reguleringsfondet som er forskjell mellom virkelig verdi og 
kostpris på finansielle eiendeler.

Premiereserven
Premiereserven er beregnet i samsvar med forsikrings
virksomhetsloven. Premiereserven utgjør  kontantverdien 
av pensjonskassens samlede fremtidige forsikrings
forpliktelser inklusive administrasjonskostnader i henhold 
til de enkelte forsikringsavtaler, med fradrag for kontant
verdien av fremtidige avtalte premier. 

Ved beregning av premiereserven er det benyttet  samme 
forutsetninger som ligger til grunn for premien for de 
 enkelte forsikringsavtalene, dvs. samme dødelighets og 
uføresannsynligheter, rentegrunnlag og kostnadssatser. 
Premietariffene bygger på observert nivå for dødelighet og 
uførhet i samfunnet, tillagt sikkerhetsmarginer som blant 
annet inkluderer en forventing om fremtidig utvikling på 
området. 

Administrasjonsreserve
Administrasjonsreserve er en lovbestemt avsetning 
innen kollektiv rente og pensjonsforsikring. Den avsatte 
administrasjons reserven inngår i premiereserven og inne
holder avsetning til dekning av fremtidige administrasjons
kostnader inklusiv oppgjørskostnader.

Tilleggsavsetning
Tilleggsavsetningen er en betinget kundetildelt  avsetning 
som skal føres i resultatregnskapet og reduserer  dermed 
årsresultatet. Avsetningen kan benyttes til styrking av 
 forsikringskontraktene dersom pensjonkassens av kast
ning ikke er tilstrekkelig til å dekke rentegarantien i 
 kontraktene. Den føres i resultatregnskapet i posten til/ 
fra tilleggs avsetning. Det som kan trekkes årlig av tilleggs
avsetningen er begrenset oppad til ett års rentegaranti.

Premiefond
Premiefondet er PKH sin konto for  forskuddsbetalte 
 premier. Innbetaling og uttak føres ikke over resultat
regnskapet, men direkte mot balansen.

Erstatningsavsetning
Erstatningsavsetning består av avsetning for erstatninger 
som er inntruffet, men ikke meldt til pensjonskassen og 
 erstatningstilfeller som er meldt, men ikke ferdigbehandlet 
eller oppgjort.

Kursreguleringsfond
Kursreguleringsfondet består av urealiserte gevinster og 
tap på finansielle eiendeler (med unntak av investerings
eiendom) til virkelig verdi over resultatet, forutsatt 
at  porteføljen har en netto urealisert merverdi. Dette 
 inkluderer også urealiserte valutagevinster og tap som 
skyldes endring i valutakurser på finansielle instrumenter i 
utenlandsk valuta, så fremt urealisert verdi på  instrumentet 
normalt inngår i kursreguleringsfondet. Dersom  denne 
porteføljen av finansielle eiendeler viser en akkumulert 
netto mindreverdi kostnadsføres dette tapet. Dersom 
 finansielle eiendeler vurderes til å ha et konstatert varig 
verditap blir verdiendringen på disse papirene resultatført.  
Tilstrekkelighetstest

En tilstrekkelighetstest utføres av aktuar for å  kontrollere 
om nivået på avsetningene til premiereservene og 
erstatnings reservene står i forhold til forpliktelsene 
 ovenfor medlemmene. Aktuar påser at forutsetningene er 
forsvarlige, og at utregning av premiereserven med gitte 
forutsetninger og medlemspopulasjon er korrekt.

Pensjonsforpliktelser egne ansatte
Pensjonskassens ansatte omfattes av  pensjonskassens 
 kollektive pensjonsordning på lik linje med andre 
 medlemmer. Pensjonsordningen gir en definert ytelse. 
 Pensjonsforpliktelsene med tilhørende kostnader er basert 
på en rekke økonomiske og aktuarielle forutsetninger. Slike 
forutsetninger skal være innbyrdes konsistente, realistiske 
og basert på en enhetlig forventning til fremtid utvikling. 
Det vil imidlertid være en betydelig usikkerhet knyttet til 
utvikling i estimater rundt realrenten, lønnsvekst, folke
trygdens grunnbeløp og fremtidig inflasjon. Endringer i 
aktuarielle og økonomiske forutsetninger kan  vesentlig 
påvirke pensjonskassens avsetning for forpliktelser og 
 pensjonskostnader. Netto forpliktelse er forskjellen 
 mellom virkelig verdi av pensjonsmidler og virkelig verdi 
av brutto pensjonsforpliktelse.

Regnskapsmessig effekt av endrede forutsetninger 
resultat føres uten bruk av korridor som er i tråd med IAS 
19.

Inntekts- og kostnadsføringsprinsipper
Forfalte premier samt reguleringspremie for inne
værende år omfatter alle inntekter som er opptjent i  løpet 
av  regnskapsåret. Leieinntekter  forskuddsfaktureres og 
 periodiseres over leieperioden. Gevinster/tap  føres som 
inntekt/kostnad på realisasjonstidspunktet.  Urealiserte 
 gevinster/tap på finansielle omløpsmidler føres som 
 inntekt/kostnad knyttet til finansielle eiendeler og 
kollektiv porteføljens andel føres til/fra kursregulerings
fondet. Gevinster/tap ved salg av aksjer beregnes etter 
 FIFOmetoden, mens gevinster/tap ved salg, innløsning 
og avdrag av obligasjoner og sertifikater beregnes i forhold 
til gjennomsnittlig anskaffelseskost. Leieavtaler kostnads
føres løpende.

Premieinntekter
Netto premieinntekter omfatter årets forfalte premie. 
 Forhåndsprising av premie for rentegaranti,  administrasjon 
og fortjeneste er inkludert i premieinntektene.

Utbetalte erstatninger
Erstatninger for egen regning omfatter utbetalte  pensjoner 
fratrukket fraflyttede premiereserver og endring i 
erstatnings avsetning. Avsetning for ikkeferdigbehandlede 
eller ikkeutbetalte erstatninger ivaretas ved avsetninger.
Overføring av premiereserve m.v. (flytting)
Overføring av premiereserve ved flytting av for
sikringer mellom forsikringsselskaper føres over 
 resultatregnskapet. Kostnads/inntektsføringen skjer på 
det tidspunktet  risikoen overføres. På samme tidspunkt 
reduseres/økes premiereserven i de forsikringsmessige 
avsetningene  tilsvarende. Flyttebeløpet inkluderer også 
 kontraktenes  andel av tilleggsavsetning, kursregulerings
fond og årets resultat. Tilflyttede tilleggsavsetninger vi

ses ikke  under premieinntekter, men under posten sum 
resultat førte endringer i forsikringsforpliktelser. Flytte
beløpene  klassi fiseres som kortsiktig fordring/gjeld til 
 oppgjør  finner sted. Oppgjørsrenten ved flytting føres 
under  regnskapslinjene andre inntekter og kostnader. 
 Behold ningen beregnes i henhold til gjeldende regler i Lov 
om foretakspensjon og Lov om forsikringsvirksomhet.

Resultat til forsikringskundene
Garantert avkastning på premiereserven og  premiefondet 
samt øvrig avkastning til kundene resultatføres  under 
 posten midler tilordnet forsikringskontraktene.   Avkastning 
på risikoutjevningsfondet føres under overføringer.

Skatt
Pensjonskassen skattlegges etter samme regelverk som 
gjensidige livforsikringsselskaper. Skattekostnaden i 
 resultatregnskapet består av betalbar inntektsskatt, re
gulert med for lite/for mye avsatt tidligere år, betalbar 
formuesskatt og endring i utsatt skatt. Beregning av utsatt 
skatt/skattefordel er forskjeller mellom  regnskapsmessig 
og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. De regn
skapsmessige verdiene vil i noen tilfeller være basert på 
 estimater og forutsetninger som er beheftet med  usikkerhet 
og derav kunne avvike fra endelige skatte messige verdier. 
Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig 
at pensjonskassen vil ha tilstrekkelig skattemessige over
skudd i senere perioder til å nyttiggjøre seg  skattefordelen. 
 Pensjonskassen har vurdert at forutsetningene for å 
balanse føre utsatt skattefordel i PKH ikke er oppfylt. 

Pensjonskassen ilegges 0,15 prosent i formuesskatt av 
 ligningsmessig nettoformue. 

Fritaksmetoden er i pensjonskassen kun gjeldende for 
investeringer i selskapsporteføljen. Den andel av  realisert 
gevinst og tap som tilordnes ikketeknisk regnskap på 
 investeringer innenfor fritaksmetoden behandles som 
 permanent forskjell, og er ikke skattepliktig.

Transaksjoner med nærstående parter
Ved utgangangen av 2014 hadde følgende helseforetak 
 forsikringsavtale med PKH:

•  Oslo universitetssykehus HF
•  Akershus universitetssykehus HF
•  Vestre Viken HF
•  Sunnaas sykeshus HF
•  Helse Sør-Øst HF
•  Sykehuspartner HF

Transaksjoner med helseforetakene er knyttet til for
sikringskontraktene.

Pensjonskassen har datterselskaper hvor det er ydet 
langsiktige lån.

Inndeling av forvaltningskapitalen
I overensstemmelse med forsikringsvirksomhetslovens 
§ 97 er pensjonskassens forvaltningskapital delt inn i en 
kollektivportefølje og en selskapsportefølje.  Portefølene 
er underlagt felles forvaltning. Kollektivporteføljen 
 består av eiendeler som motsvarer de  forsikringsmessige 

 avsetninger til dekning av kontraktfastsatte  forpliktelser, 
dvs. summen av de forsikringsmessige forpliktelsene og 
risiko utjevningsfondet. Selskapsporteføljen vil bestå av 
eiendeler som motsvarer selskapets ansvarlige kapital 
og eventuell annen gjeld.  I samme grad som eiendelene 
 fordeles mellom porteføljene, vil tilhørende inntekter og 
kostnader fordeles.

Etter årets disposisjoner skal kollektivporteføljen 
 bestå av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige 
 avsetningene og risikoutjevningsfondet, hvis ikke endres 
fordelingsbrøken og balansen rebalanseres.

Fordelingen av resultatet er basert på gjennomsnittet av 
fordelingen av balansen mellom kollektivporteføljen og 
selskapsporteføljen før rebalansering. Det vil si, gjennom
snittet av regnskapet pr. 31.12 forrige år, årets delårsregn
skaper og regnskapet pr. 31.12 dette år.

Egenkapital
Egenkapital består av innskutt kapital, opptjent egen kapital 
inkludert risikoutjevningsfondet og fond for  urealiserte 
verdier i selskapsporteføljen.

Risikoutjevningsfondet
Pensjonskassen har anledning til å avsette  inntil 50% 
av samlet overskudd på risikoresultatet til risiko
utjevningsfondet. Hensikten med avsetning til risiko
utjevningsfondet er å utjevne svingninger i  risikoresultatet 
over tid.  Risikoutjevningsfondet er ikke fordelt på de 
 enkelte  kontrakter og avsetningen anses heller ikke å 
være  tilknyttet pensjonskassens forsikringsrisiko for 
 eksisterende eller fremtidige kunder. Risikoutjevnings
fondet kan kun  anvendes til å styrke premiereserven med 
hensyn til risiko knyttet til person og er klassifisert som 
opptjent egenkapital i balansen, mens det regnes som en 
forsikringsmessig avsetning etter forsikringsvirksomhets
loven.

Annen opptjent egenkapital - urealiserte verdier
Annen opptjent egenkapital  urealiserte verdier består 
av urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler som 
 inngår i selskapsporteføljen. Disse er klassifisert som opp
tjent egenkapital i balansen.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet viser samlet økonomisk  resultat og 
 finansielle stilling når morselskapet og datter selskapene 
betraktes som en økonomisk enhet.  Bestemmende 
 innflytelse oppnås normalt gjennom å eie mer enn 
 halvparten av stemmeberettiget kapital. Et datterselskap er 
eiet 100% og et er eiet med 100% med tre underliggende 
datterselskap som eies med 90,1%. Investeringer i datter
selskap er i forbindelse med kjøp av eiendom. 

Alle selskapene er i morselskapet konsolidert inn  etter 
bruk av egenkapitalmetoden. Ved  konsolideringen er 
 interne resultat  og balanseposter eliminert.  Elimi neringen 
av aksjer og andeler i datterselskap er basert på 
 oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at aksjene  elimineres 
mot bokført verdi av egenkapitalen på oppkjøpstids
punktet. Identifiserte merverdier i eiendomsselskapene på 
oppkjøpstidspunktet er tillagt eiendommene.
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Pensjonskassens styre fastsetter årlig premiesatsen i pensjonsordningen etter anbefaling fra ansvarshavende aktuar.

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

NOTE 2 - PENSJONSPREMIER (1 000 KR)

NOTE 3 - UTBETALTE PENSJONER (1000 KR)

Ordinær årspremie  984 179 950 776 

Reguleringspremie  288 243  672 548 

Særskilte engangspremier  113 646   102 184 

Adminstrasjonspremie  51 579   53 292 

Premie for rentegaranti  41 693   39 862 

Avgitte gjenforsikringspremier  -385   -323 

Sum premieinntekter  1 478 955   1 818 339 

Alderspensjon 263 560 242 500

Uførepensjon 77 967 79 952

Etterlattepensjon 23 501 24 511

Barnepensjon 4 163 4 059

Samboerpensjon 219 0

AFP  32 369 23 811

Sum utbetalte pensjoner 401 779 374 832

Mottatte refusjoner -68 687 -49 247

Utbetalte refusjoner  28 696 70 000

Netto pensjonsutbetalinger  361 788 395 586

Forvaltningskostnader  9 163 8 098

Omkostninger vedr. utlånsforvaltning  151 26

Sum forvaltningskostnader i kollektivporteføljen  9 314 8 124

   
   
Lønn og andre arbeidsrelaterte ytelser 9 126 8 695

Aktuarhonorar 2 546 3 084

Annen ekstern konsulent- og advokatbistand 16 008 20 166

Husleie og andre kostnader lokaler 1 503 1 265

Kurs, konferanser og opplæring 250 146

Andre driftskostnader  1 002 1 577

Sum forsikringsmessige administrasjonskostnader i kollektivporteføljen 30 435 34 933

   
Forvaltningskostnader  818 525

Omkostninger vedr. utlånsforvaltning  27 2

Sum forvaltningskostnader i selskapsporteføljen  845 527

Sum forvaltnings- og forsikringsrelaterte administrasjonskostnader  40 594 43 584

Lovpålagt revisjon  313 169

Annen bistand 216 277

Sum godtgjørelse til revisor 529 446

Diskonteringsrente 2,70 % 2,30 %

Antatt fremtidig lønnsøkning 2,50 % 2,75 %

Antatt fremtidig økning i folketrygdens grunnbeløp (G) 2,25 % 2,50 %

Antatt fremtidig økning av løpende pensjoner 1,50 % 1,75 %

Antatt fremtidig avkastning 2,70 % 3,20 %

Sats for arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 %

 2015 2014

 2015 2014

 2015 2014

 2015 2014

 31.12.15 31.12.14

Avgitt gjenforsikringspremie representerer premiekostnad på katastrofeforsikring via JLT Towers RE. Reassuranseforsikringen dekker utbetalinger 
mellom 10 MNOK og 100 MNOK på en enkeltstående ulykke.

NOTE 4 - FORVALTNINGS- OG FORSIKRINGSRELATERTE ADMINISTRASJONSKOSTNADER (1 000 KR)

NOTE 5 - PENSJONSFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNAD EGNE ANSATTE

Kostnadsført godtgjørelse til revisor inkl MVA

Forutsetninger ved slutten av året (UB)

Pensjonskassen hadde pr. 31. desember 7 ansatte i 7 årsverk.
*) Se også note 5; ”Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad egne ansatte”

PKH er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte som tilfredsstiller lov om obligatorisk  tjenestepensjon 
(OTP). Pensjonskassens ansatte omfattes av pensjonskassenes kollektive pensjonsordning på lik linje med andre 
 medlemmer. Pensjonsordningen er ytelsesbasert i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor, som tilfredstiller kravene i 
Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen gir rett til definerte ytelser, avhengig av antall opptjeningsår og 
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Den kollektive ordningen omfatter 7 personer, hvorav 7 er aktive.
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NOTE 6 - YTELSER OG LÅN TIL LEDENDE ANSATTE OG STYRE (1 000 KR)

  Lønn etc. Pensjonskostnader  Annen godtgjørelse Sum ytelser
Ledende ansatte     
Adm. direktør Jan Frode Jakobsen  1 483 173  1 656
Økonomisjef Mariann Steine Bendriss  1 277 173 53 1 503
Sum  2 760 346 53 3 159

  Styrehonorar Lån i pensjonskassen Sikkerhetstillelse
Styret    
Steinar Marthinsen  293  
Aasmund Magnus Bredeli  146  
Hilde Westlie  146 1 600 80 %
Ida Miriam Espolin Johnson  146  
Manuela Myriam Henri Ramin-Osmundsen  84  
Mette Vilhelmshaugen  146  
Morten Reymert  146  
Nils Fredrik Wisløff  204 2 800 60 %
Svein Øverland  146  
Helle Dorthea Gjetrang  62  
Sum   1 519 4 400  
     
Varamedlemmer    
Anne Karlsen  17  
Jørn Arthur Limi  4  
Elna Knutsen  4  
Ørjan Sandvik  4  
Lena Hinrichsen  17  
Sum  46  

  Lønn etc. Pensjonskostnader  Annen godtgjørelse Sum ytelser
Ledende ansatte     
Adm. direktør Jan Frode Jakobsen  1 553 541  2 094
Økonomisjef Mariann Steine Bendriss  1 336 363 16 1 715
Sum  2 889 904 16 3 808
     
  Styrehonorar Lån i pensjonskassen Sikkerhetstillelse 
Styret     
Steinar Marthinsen  214   
Aasmund Magnus Bredeli  107   
Hilde Westlie  107   
Ida Miriam Espolin Johnson  107   
Manuela Myriam Henri Ramin-Osmundsen     
Mette Vilhelmshaugen  107   
Morten Reymert  107   
Nils Fredrik Wisløff  149 2 759 60 % 
Svein Øverland  107   
Sum   1 005 2 759  
     
Varamedlemmer     
Helle Dorthea Gjetrang  27   
Anne Karlsen  4   
Jørn Arthur Limi  35   
Elna Knutsen   1 535  
Ørjan Sandvik  17   
Lena Henrichsen     
Rita von der Fehr  13   
Sum  96 1 535  

Korridor for amortisering av estimatavvik 0,00 % 10,00 %

Sats for arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 %

Antall år for amortisering av estimatavvik 0 15

 31.12.15 31.12.14

Pensjonsmidler
IB pensjonsforpliktelse 591 0

+ Innbetalinger til pensjonsordningen, inkl. adm. kostn. 608 852

+ Forventet avkastning av pensjonsmidler 28 17

- Pensjonsutbetalinger 0 0

- Administrasjonskostnader -32 -39

+/- Estimatavvik 347 -238

Pensjonsmidler 1 542 591

 2015 2014

Variabler ved begynnelsen av året (IB)

2015 (1 000 KR)

2014 (1 000 KR)

Brutto pensjonsforpliktelse
IB pensjonsforpliktelse 807 0

+ Årets pensjonsopptjening 941 706

+ Rentekostnad 40 28

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

- Pensjonsutbetalinger (faktisk) 0 0

+/- Estimatavvik 631 73

Brutto pensjonsforpliktelse 2 419 807

 2015 2014

Forsikringsmessige gevinst/(tap), ekskl. AGA
I brutto pensjonsforpliktelse -630 -73

I pensjonsmidler 348 -238

Sum forsikringmessige gevinster og tap -282 -312

Endring i pensjonsforpliktelser/pensjonsmidler for egne ansatte føres til kostnad/inntekt under forsikringsrelaterte administrasjonskostnader.

 2015 2014

Årets kostnad- i resultat før andre resultatkomponenter
Verdi av årets pensjonsopptjening (Servive Cost Component - SCC) 941 706

+ Rentekostnad av PBO, Service Cost og pensjonsutbetalinger 40 28

+ Amortisering av akkumulert estimat(gevinst)/tap 0 0

- Forventet avkastning av pensjonsmidler -27 -17

+ Amortisering av (redusert)/økt forpliktelse ved pensjonsplanendring 0 0

Til sammen, eksklusive administrasjonskostnader 954 717

Administrasjonskostnader 32 39

Til sammen, inklusive administrasjonskostnader 986 757

Påslag arbeidsgiveravgift 139 120

Til sammen, inklusive arbeidsgiveravgift 1 125 877

- Ansattes innbetalinger til pensjonsordningen 0 0

Til sammen eksklusive ansattes innbetalinger til pensjonsordningen 1 125 877

 2015 2014

Netto pensjonsforpliktelse

Netto pensjonsforpliktelse
Netto pensjonsforpliktelse 31.12 876 216

Periodisert AGA 124 31

Netto pensjonsforpliktelse 31.12 inkl. AGA 31.12 1 000 247

+/- Uamortisert estimatavvik  -342

Balanseført pensjonsforpliktelse 31.12. 1 000 -95

 2015 2014
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NOTE 7 - SKATTEKOSTNAD (1 000 KR)

Utsatt skattefordel balanseføres ikke, da det er usikkert om pensjonskassen kan nyttiggjøre seg dette. Regnskapsføringen er i samsvar med god 
regnskapsskikk i Norge. PKH betaler 0,15 prosent i formuesskatt.

Midlertidige forskjeller Positive  Negative   Positive   Negative   Endring 
Finansielle anleggsmidler - hold til forfall obl.   12 464   10 112 2 352
Pensjonsforpliktelse, endring i netto forpliktelse 1 000     56 -1 056
Risikoutjevningsfond 166 273   161 274   -4 999
Netto midlertidige forskjeller 167 273 12 464 161 274 10 168 -3 703
Fremførbart underskudd   1 238 508   1 323 135 -84 627
Skattesats   25 %   27 % 25 %
Balanseført utsatt skattefordel    -       -     -   

2015 2014 Netto endring

NOTE 8 - INNTEKTER FRA INVESTERINGER I DATTERFORETAK / VERDIENDRING PÅ EIENDOM (1 000 KR)

Netto inntekt fra Grønland 55, Drammen 17 169  1 271 18 440
Netto inntekt fra PKH Eiendomsinvest AS  6 921 8 202 15 123
Sum inntekter fra investeringer i datterselskaper 17 169 6 921 9 472 33 563

Netto inntekt fra Grønland 55, Drammen 14 388  34 922 49 310
Netto inntekt fra PKH Eiendomsinvest AS   27 079 27 079
Sum inntekter fra investeringer i datterselskaper 14 388  62 001 76 389

Pensjonskassen er underlagt forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. 
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 bli normalt reforhandlet en gang i året. Ingen ansatte mottar variabel lønn. PKHs ansatte er medlem av samme 
pensjonsordning som ansatte i foretakene

For lån til styremedlem i pensjonskassen gjelder ordinære medlemsvilkår.

Oversikt over grunnlag for betalbar skatt:
Resultat før skattekostnad 133 559 250 466

Permanente forskjeller:  

Gaver 2 

Representasjon etc. 83 108

Rentekostnad iliknet skatt 3 

Andel fra datterselskap etter egenkapitalmetoden -7 725 -60 927

Verdiøkning fra selskapsporteføljen -7 711 -19 469

Netto real. gev./tap aksjer EU/EØS fra selskapsporteføljen -33 610 -36 000

Aksjeutbytte EU/EØS fra selskapsporteføljen -3 790 -1 000

 + 3% av utbytte aksjer EU/EØS 114 30
 

Sum permanente forskjeller -52 634 -117 258

   
Endring av midlertidige forskjeller 3 703 41 308

   
Anvendt underskudd til fremføring -84 628 -174 516

   
Årets skattegrunnlag 0 0

   
Årets skattekostnad fremkommer slik: 2015 2014

   
Betalbar formuesskatt 857 1 625

Skattekorreksjon tidligere år -65 

Betalbar inntektsskatt  

Årets skattekostnad 793 1 625

Fordelt på: 2015 2014 
2.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak - kollektivportefølje 30 813 71 740

12.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak - selskapsportefølje 2 750 4 649

Sum begge porteføljer 33 563 76 389

Netto driftsinntekter fra eiendom  

Netto inntekt fra Grønland 55, Drammen 21 026 19 594

Netto inntekt fra Glynitveien 13, Ski 12 018 2 809

Netto inntekt fra Anolitveien 1-3, Ski 9 897 2 816

Netto inntekt fra Karvesvingen 3, Hasle -1 684 

Sum driftsinntekt fra eiendom  41 257 25 219

   
Fordelt på:  

2.3 Netto driftsinntekt fra eiendom - kollektivportefølje 37 984 23 626

12.3 Netto driftsinntekt fra eiendom - selskapsportefølje 3 273 1 593

Sum begge porteføljer 41 257 25 219

   
   
Verdiendring på investeringseiendom  

Verdiendring Grønland 55, Drammen  34 360

Verdiendring Glynitveien 13, Ski  12 828

Verdiendring Anolitveien 1-3, Ski  16 661

Verdiendring Karvesvingen 3, Hasle  

Sum verdiendring investeringseiendom  63 849

   
Fordelt på:  

2.4 Verdiendringer på investeringseiendom - kollektivportefølje  59 909

12.4 Verdiendringer på investeringseiendom - selskapsportefølje  3 940

Sum begge porteføljer  63 849

 2015 2014

Morselskap 2015   Inntektsført  
Inntekt fra investeringer i datterselskaper Konsernbidrag Utbytte ihht EK-metoden Totalt

Konsern  2015 2014

Morselskap 2014   Inntektsført  
Inntekt fra investeringer i datterselskaper Konsernbidrag Utbytte ihht EK-metoden Totalt
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NOTE 10 - REALISERTE GEVINSTER OG TAP (1 000 KR)

NOTE 11 - RESULTATANALYSE (1 000 KR)

NOTE 12 - KAPITALAVKASTNING

Beregnet etter Dietz`modifiserte beregningsmetode for både selskap og kollektivporteføljen:

  2015 2014 
Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen  495 053   702 410 

Garanterte renter  -414 931   -396 492 

Renteresultat (a)  80 122   305 918 

   
Frigjort administrasjonsreserve  9 768   10 681 

Løpende administrasjonstillegg  51 579   53 292 

Forsikringsrelaterte kostnader  -40 536   -51 151 

Administrasjonsresultat (b)  20 811   12 823 

   
Premie til avkastningsgaranti (c)  41 693   39 862 

   
Risikoresultat (d)  385 015   112 044 

   
Resultat av teknisk regnskap før fordeling  

(e)=(a)+(b)+(c)+(d)  527 641   470 647 

Renteresultat overført til tilleggsavsetninger  -43 894   -238 000 

Renteresultat overført til premiefond  -     -62 018 

Risikoresultat overført til premiefond  -82 277  

Renteresultat overført til premiereserve  -31 229  

Risikoresultat overført til premiereserve  -302 737   -61 922 

Teknisk resultat   67 504   108 707 

 2015 2014 
Bokført totalavkastning 3,10 % 5,42 %

Verdijustert avkastning 3,00 % 5,16 %

Renteresultatet hensyntatt kursreguleringsfondet kan generelt avsettes med inntil 100 % til tilleggsavsetninger og overskytende til kundens 
 premiefond. Risikoresultatet kan generelt avsettes med inntil 50 % til risikoutjevningsfond og overskytende til kundens premiefond.

Administrasjonsresultatet avregnes mot egenkapitalen.

NOTE 9 - VERDIENDRINGER PÅ INVESTERINGER OG KURSREGULERINGSFOND (1 000 KR)

Pr. 31.12.2015 finnes følgende urealiserte gevinster og tap i omløpsporteføljen:

Det er i 2015 realisert en netto gevinst på 198 631 TNOK i verdipapirporteføljen:

 2015 2014 
Urealisert gevinst på aksjer og andeler 33 040 82 651

Urealisert gevinst på aksjefond 30 324 -139 439

Urealisert gevinst på obligasjoner -175 905 71 274

Urealisert gevinst på obligasjonsfond 46 905 89 468

Urealisert gevinst på andre fond -15 531 65 472

Urealisert gevinst på derivater 88 878 -115 801

Sum urealisert gevinst/tap på investeringer 7 711 53 625

   
   
Fordelt på:  

2.4 Verdiendringer på investeringer - kollektivportefølje -15 213 34 156

12.4 Verdiendringer på investeringer - selskapsportefølje 22 924 19 469

Sum begge porteføljer 7 711 53 625

 2015 2014 
Realisert gevinst på aksjer og andeler 98 781 13 927

Realisert gevinst på aksjefond 258 153 529 919

Realisert gevinst på obligasjoner 1 004 67 358

Realisert gevinst på obligasjonsfond 9 870 1 603

Realisert gevinst på andre fond 53 307 8 046

Realisert tap på derivater -235 302 -19 647

Realisert gevinst på annet  12 817 14 628

Sum realisert gevinst/tap på investeringer 198 630 615 834

   
Fordelt på:  

2.5 Realisert gevinst og tap på investeringer - kollektivportefølje 182 357 578 355

12.5 Realisert gevinst og tap på investeringer - selskapsportefølje 16 273 37 479

Sum begge porteføljer 198 630 615 834

Kursreserver aksjer 272 735 270 335 -2 401 95 306
Kursreserver aksjefond 3 558 975 4 715 380 1 156 404 1 042 009
Kursreserver eiendomsfond 774 696 808 654 33 957 2 813
Kursreserver renteplasseringer 10 645 077 10 787 881 142 804 275 512
Kursreserver derivater 0 -26 923 -26 923 -115 801
Urealiserte verdier i investeringer 15 251 484 16 555 326 1 303 843 1 299 839
     
Urealiserte gevinster til selskapsporteføljen   -114 755 -95 539
Kursreguleringsfond   1 189 088 1 204 301

 Anskaffelseskost Virkelig verdi Kursreserver Kursreserver
KURSREGULERINGSFOND (1 000 KR) 31.12.2015  31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014
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NOTE 14 - OBLIGASJONER HOLDT TIL FORFALL (1 000 KR)

Debitorkategori Pålydende Anskaffelses- Balanseført Virkelig Gjenstående
 verdi kost verdi verdi amortisering
     
Finansinstitusjoner 537 500 548 398 539 572 581 289 -2 072
Offentlig sektor 76 000 79 360 76 904 82 599 -904
Andre utstedere 265 000 266 238 265 056 265 355 -56
Sum 878 500 893 996 881 532 929 243 -3 032
      
Opptjent ikke forfalte renter   18 864  
Sum     900 396    
     
Modifisert durasjon    4,36 % 
Gjennomsnittlig effektiv rente    2,86 % 
      
Beholdningsendringer     
Inngående balanse 707 573    
Netto tilgang/avgang 173 959    
Opptjent ikke forfalte renter 18 864    
Utgående balanse 900 396    
      
Fordelt på:      
2.3.1 Investeringer som holdes til forfall - selskapsportefølje   61 186
6.3.1 Investeringer som holdes til forfall - kollektivportefølje   839 210
Sum begge porteføljer   900 396

NOTE 13 - INVESTERINGSEIENDOMMER / AKSJER OG ANDELER I DATTERFORETAK (1 000 KR)

  Kostpris Markedsverdi (100%) Mer-/mindreverdier
    
Grønland 55, Drammen 1)  312 737 398 000 85 263
Anolitveien 1-3, Ski 2)  154 172 171 050 16 878
Glynitveien 13, Ski 3)  189 592 207 000 17 408
Karvesvingen 3, Hasle 4)  535 929 527 414 -8 515
Sum 1 066 458 1 303 464 111 034
     
Fordelt på:   
2.1.1 Investeringseiendommer - selskapsportefølje   88 576
6.1.1 Investeringseiendommer - kollektivportefølje   1 214 888
Sum begge porteføljer  1 303 464

 Pr 31.12.2015 Pr 31.12.2014
Aksjebeholdning  1 076 087 474 639
Innregning etter egenkapitalmetoden 100 049 90 577
Sum 1 176 136 565 216
  
Fordelt på:  
2.2.1 Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak - selskapsportefølje 79 924 29 983
6.2.1 Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak - kollektivportefølje 1 096 212 535 233
Sum begge porteføljer 1 176 136 565 216

1) Grønland 55, Drammen
Pensjonskassen eier 100% av aksjene i Grønland 55 AS. Selskapets virksomhet er utleie av eiendom, herunder drift og forvaltning av egen  eiendom. 
Selskapet eier en kontoreiendom med adresse Grønland 55, Drammen. Lokalene er fullt utleid på lange kontrakter, for det meste til offentlig 
 virksomhet (NAV). Driftsresultatet for 2015 var 20.1 millioner kroner og resultatet før skatt var 17.6 millioner kroner. Årets resultat før skatt er belastet 
med 2.6 millioner kroner i renter på eierlån, hvor eierlånet ble konvertert til egenkapital i 2015.

2) Anolitveien 1-3, Ski 
Pensjonskassen eier 90,1% av aksjene i Anolitveien 1-3 gjennom sitt heleide datterselskap PKH Eiendomsinvest AS. Selskapets virksomhet er utleie av 
eiendom, herunder drift og forvaltning av egen eiendom. Selskapet eier et kontor- og lagerbygg i Ski Næringspark som PKH kjøpte av Ski Næringspark 
AS i 2014. Lokalene er fullt utleid på lange kontrakter til Trio Ving og Assay Abloy.  Driftsresultatet for 2015 var 6.8 millioner kroner og resultatet før 
skatt var 6.8 millioner kroner. 

3) Glynitveien 13, Ski
Pensjonskassen eier 90,1% av aksjene i Glynitveien 13 gjennom sitt heleide datterselskap PKH Eiendomsinvest AS. Selskapets virksomhet er utleie av 
eiendom, herunder drift og forvaltning av egen eiendom. Selskapet eier et lagerbygg i Ski Næringspark som PKH kjøpte av Ski Næringspark AS i 2014. 
Lokalene er fullt utleid på lang kontrakt til Orkla Lilleborg.  Driftsresultatet for 2015 var 6.6 millioner kroner og resultatet før skatt var 6.7 millioner 
kroner.

4) Karvesvingen 3, Hasle
Pensjonskassen eier 90,1% av aksjene i Karvesvingen 3 gjennom sitt heleide datterselskap PKH Eiendomsinvest AS. Selskapets virksomhet er utleie 
av eiendom, herunder drift og forvaltning av egen eiendom. Selskapet eier en kontoreiendom med adresse Karvesvingen 3, Hasle, som ble kjøpt av 
PKH Eiendomsinvest i 2015. Driftsresultatet for 2015 var 0.7 millioner kroner og resultatet før skatt var 1.1 millioner kroner.

Verdsettelsen av eiendommen er i henhold til ekstern verdivurdering. Karvesvingen 3 ble anskaffet september 2015. Mindreverdier skyldes aktivering 
av kostnader på kostpris

Eiendommene er i morselskapets balanse representert ved:
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  Anskaffelseskost Balanseverdi  Virkelig verdi  
Norske aksjer     hierarki 
Norteak AS  8 139 10 475  2
Sum norske aksjer 8 139 10 475
      
Utenlandske aksjer og ETF      
NordEnergie Renewables AS  62 770 88 085  2
Phaunos Timber Fund Limited  107 570 69 370  3
Profi Fastigheter I Aksje  51 216 32 070  3
Profi Fastigheter II Aksje  6 765 39 107  3
Profi Fastigheter IV Aksje  10 880 12 465  3
South Aftican Property Opportunities TLC  5 568 1 987  3
Africa Opportunity Fund Ltd  9 330 11 627  3
Hirco PLC    10 497 5 148  2
Sum utenlandske aksjer og ETF 264 596 259 859
      
Norske aksjefond      
Alfred Berg Norge Inst  67 808 332 234  2
Arctic Norwegian Equities Class D  306 528 344 274  2
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II  222 317 329 090  2
Norgesinvestor IV A  23 829 33 488  3
Norgesinvestor IV B  2 648 3 721  2
Pareto Growth AS  22 334 11 511  2
Storebrand Norge I   41 358 61 656  2
Sum  norske aksjefond   686 822 1 115 974
      
Utenlandske aksjefond      
Aberdeen IPP Asia  40 399 32 815  3
Arctic Global Equities Class H  151 182 139 803  2
BN Paribas L1 Equity India Fund  106 371 245 792  3
CS Global Infrastructure Fund  76 586 144 367  2
China New Enterprise Investment Fund II  34 239 63 285  3
Danske PEP III EUR  18 542 15 025  3
Danske PEP III USD  14 393 20 824  3
Danske PEP IV EUR  30 876 36 661  3
Danske PEP IV USD  32 732 47 560  3
Danske PEP VI EUR  949 304  3
Danske PEP VI USD  1 788 1 162  3
Global ESG  237 550 372 113  3
KLP Aksjeglobal Indeks II  829 260 874 626  2
Nordea Stabile Aksjer Global  582 011 630 989  2
Odin Sverige II  111 301 304 162  2
Northzone VI  41 881 54 237  3
Nordea Stable Emerging Market  150 460 148 313  3
Baille Gifford Worldwide Global Alpha Choice  330 006 323 547  2
Waste Resources Fund L.P.  34 528 51 182  3
Sum utenlandske aksjefond  2 825 054 3 506 766

Totalt ga aksjer og fondsandeler en avkastning på 7,9% for 2015. Tallene inkluderer valutasikringer på disse investeringene. Investeringene i 
fondsandeler er en veldiversifisert portefølje. Porteføljen er spredt på ulike forvaltningsselskaper, egenkapitalinstrumenter og regioner. 

 Konsolidert vil utlån og aksjer datterselskap være inkludert i direkteeiet eiendom. 
 
Beskrivelse av nivåene Nivå
Aktivt marked 1
Avledet av aktivt marked 2
Ikke aktivt marked 3

NOTE 15 - AKSJER OG FONDSANDELER - KATEGORISERT TIL VIRKELIG VERDI AV RESULTAT (1 000 KR)

  Anskaffelseskost Balanseverdi  Virkelig verdi  
Andeler i KS/ANS i eiendomsselskaper     hierarki 
Aberdeen Norge I  215 958 210 964  2
Storebrand Eiendomsfond Norge KS  408 772 443 125  2
Pareto Eiendomsfelleskap IS  149 966 154 565  3
Sum KS/ANS eiendomsselskaper   774 696 808 654
      
Utenlandske hedgefond      
Sector Healthcare  47 100 92 640  3
Sum utenlandske hedgefond  47 100 92 640 
      
Sum aksjer og fondsandeler    4 606 407 5 794 368  
      
Fordelt på:      
2.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) - selskapsportefølje  393 752  
6.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) - kollektivportefølje   5 400 615  
Sum begge porteføljer   5 794 368 
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NOTE 16 - OBLIGASJNER OG OBLIGASJONSFOND (1 000 KR)

 Pålydende Anskaffelseskost Balanseverdi Virkelig verdi Tidsvektet
   inkl. pål. renter hierarki avkastning
     
Offentlig sektor 1 467 144 1 542 134 1 554 951 2 
Finansinstitusjoner 5 753 770 5 780 625 5 832 253 2 
Andre utstedere 764 993 901 290 855 051 2 
Sertifikater    2 
Sum omløpsobligasjoner - diskresjonære porteføljer  7 985 907 8 224 049 8 242 255  
      
  Anskaffelseskost Balanseverdi   
Nordea Likviditet Pluss  417 722 413 203 2 1,00 %
Sum norske obligasjonsfond    417 722 413 203  
      
Utenlandske obligasjonsfond      
SEB AKL Ashmore Emerging Market Bonds USD  111 567 199 673 2 19,36 %
SEB Inst. US High Yield Bonds (Riversource) DKK  108 653 145 855 2 4,49 %
Mercer short Duration Global bond fund 1 - Quoniam  941 375 977 917 2 0,85 %
Mercer short Duration Global bond fund 2 - Pimco  841 711 876 495 2 0,67 %
Sum utenlandske obligasjonsfond    2 003 306 2 199 940  
      
Sum obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning    10 645 077 10 855 398  
      
Fordelt på:      
2.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning inkl. opptjente renter - selskapsportefølje 737 671  
6.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning inkl. opptjente renter - kollektivportefølje 10 117 727  
Sum begge porteføljer      10 855 398  

Omløpsporteføljen av norske omløpsobligasjoner hadde en avkastning på 0,2%, mens globale omløpsobligasjoner hadde en avkastning på 0,9%.
Durasjonene på den norske og globale omløpsporteføljen var på henholdsvis 2,0 og 2,6.

NOTE 17 - FINANSIELLE DERIVATER (1 000 KR)

Finansielle derivater klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld.  Pålydende verdi Eiendel Gjeld
Antall i 1000, beløp i 1000 kr.   i utenlandsk valuta  
   
Valutaavtale SEK  -323 448   -12 628
Valutaavtale USD  -59 177   -13 190
Valutaavtale EUR  -23 735   -1 074
Valutaavtale DKK  -99 166   -30
Valutaavtale GBP      
Diverse sikringer       
Sum        -26 923

82% av aksjeporteføljen og 100% av obligasjonsporteføljen i utenlandsk valuta var sikret gjennom en 3-måneders rullerende terminkontrakt per 
31.12.15.

NOTE 18 - RISIKOER OG RISIKOSTYRING

FORRETNINGSMESSIG RISIKO
Forretningsmessig risiko defineres som risikoen for 
 manglende samsvar mellom endringer i inntekter og 
 kostnader fra andre forhold enn  forsikringsrisiko, 
 markeds risiko, motpartsrisiko, likviditetsrisiko og opera
sjonell risiko. De vesentligste identifiserte risiko faktorene 
er endringer i regelverk for pensjonskasser som IORP II 
med skjerpede krav til virksomhetsstyring og fremtidige 
regnskapsregler for forsikringskontrakter (IFRS 4)

FORSIKRINGSRISIKO
Forsikringsrisiko er risiko for at forsikringspremier og 
 reserveringer blir utilstrekkelig for den risiko som  tegnes 
gjennom pensjonskassens avtaler. Forsikringrisikoen 
er knyttet til usikkerhet i estimater for levealder samt 
 forskjellige former for uførhet. Forsikringsrisiko  reduseres 
ved at pensjonskassen opprettholder et tilstrekkelig 
 premienivå og setter av til forsikringsmessige avsetninger. 

Styret i PKH har vedtatt en policy for forsikringsrisiko med 
målsetting om et forsikringsteknisk  beregningsgrunnlag 
som gir et positivt risikoresultat og 50% avsetning til 
 Risikoutjevningsfondet fra risikoresultatet men innenfor 
maksimal grense i Forsikringsvirksomhetsloven.

Risiko og administrasjonsresultatet følges opp kvartalsvis 
av styret. Det forsikringstekniske oppgjøret kontrolleres av 
pensjonskassens ansvarhavende aktuar.

FINANSIELL RISIKO
Den samlede finansielle risikoen i PKH er i hovedsak 
 knyttet opp mot pensjonskassens evne til å innfri den  årlige 
 rentegarantien til kundene. Dersom realisert avkastning 
ikke er tilstrekkelig til å dekke garantien vil  manglende 
avkastning dekkes gjennom bruk av kursreserver og 
 tilleggsavsetninger. Styret fastsetter rammene for kapital
forvaltningen gjennom pensjonskassens policy for kapital
forvaltning som revideres minimum årlig. Her foreligger 
rammer for de enkelte risikotypene innenfor finansiell 
 risiko.

Finansiell risiko deles vanligvis inn i tre hovedkategorier; 
markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.

Markedsrisiko
Markedsrisiko innebærer risikoen for at et finansielt 
 instruments virkelig verdi vil svinge på grunn av endringer 
i markedspriser. Dette kan være endringer i rente nivå, 
aksjemarkedet, eiendomsmarkedet, endring i kursen 
på utenlandsk valuta, endring i kredittspreader samt 
 konsentrasjonsrisiko. Risikoen styres gjennom at det er 
definert rammer for ulike aktivaklasser, diversifisering 
mellom geografiske områder, krav til forvaltere, durasjon 
i renteporteføljer, valutasikring på utenlandske papirer og 
en målsatt bufferkapitalutnyttelse.

Kredittrisiko
Kredittrisiko innebærer risikoen for at en part i et  finansielt 
instrument påfører pensjonskassen et finansielt tap ved 
ikke å innfri en fordring eller lån. Risikoen styres gjennom 
at det er krav om investment grade i rating på utstedere. 
 Investeringsstrategien stiller også krav til diversifisering på 
geografi og maks/min nivåer på durasjon

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at  pensjonskassen 
vil støte på vanskeligheter med å oppfylle sine plikter 
 tilknyttet finansielle forpliktelser. PKH har som policy å ha 
likvide midler tilsvarende tre måneders likviditetsbehov i 
daglig drift. Den faktiske aktivaallokeringen er  betydelig 
mer likvid enn det som kreves i henhold til likviditets
rammen.

OPERASJONELL RISIKO
Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av 
 utilstrekkelige   eller sviktende interne prosesser, systemer, 
menneskelige feil eller eksterne hendelser. Pensjonskassen 
har også definert compliance risiko som del av operasjonell 
risiko. Styret i pensjonskassen har vedtatt en egen policy 
for operasjonell risiko som revideres årlig. Forøvrig  bygger 
internkontrollen i PKH på prinsipper og systematikk som 
er nedfelt i risikostyringsforskriften. Det  gjennomføres 
 periodisk vurdering av operasjonell risiko med kart
legging av risikoer og utforming av nødvendige tiltak for å 
 redusere eller styre risikoene. Det er etablert egen rutine 
for hendelses register i pensjonskassen. 

MOTPARTSRISIKO
Motpartsrisiko defineres som risiko for tap som følge av at 
motparter i fordringer (herunder derivater, bankinnskudd 
og lån med pant i eiendom) ikke kan møte sine  forpliktelser. 
Motpartsrisikoen styres gjennom kun godt kapitaliserte 
banker som bankforbindelser og lav LTV (loan to value) og 
pantesikkerhet.

For å investere i aksjer og obligasjoner er det påkrevet at 
pensjonskassen er i besittelse av finansiell bufferkapital for 
å motstå store markedssvingninger. Bufferkapitalen basert 
på stresstest II pr. 31.12 består av følgende elementer:



ÅRSRAPPORT PKH
2015

ÅRSRAPPORT PKH 
2015

KAPITTEL 
6

KAPITTEL 
6

ÅRSREGNSKAP ÅRSREGNSKAP

124 125

Ved beregning av det samlede tapspotensalet hensyntas korrelasjonen mellom de ulike risikoklassene ved at det gjøres fradrag for 
 diversifiseringseffektene. Bufferkapitalutnyttelsen basert på stresstest I modellen er hhv. 83% og 133% for 2015 og 2014.

 2015 2014   
Renterisiko1 316 284  mill. kr. 
Aksjerisiko2 984 881     ” 
Eiendomsrisiko3 251 188     ” 
Valutarisiko 78 50     ” 
Kredittrisiko4 400 434     ” 
Korrelasjonsgevinst- markedsrisiko -468 -411     ” 
Forsikringsrisiko 240 223     ” 
Motpartsrisiko 24 33     ” 
Korrelasjon- total risiko -180 -175     ” 
Samlet risiko 1 643 1 507  mill. kr. 

 2015 2014   
Fri egenkapital + bufferkapital 2 170 2 103  mill. kr. 
Stresstesttap 1 643 1 507     ” 
Overdekning 527 596  mill. kr. 

NOTE 19 - UTLÅN OG FORDRINGER (1 000 KR)

Styret har vedtatt en egen policy for utlån til medlemmer i PKH. Medlemmer som er innmeldt i PKH
kan søke lån. Det vil si at det ytes lån til ansatte arbeidstakere hos helseforetaken som har pensjonsordning i PKH.
Medlemmer som mottar pensjon kan også søke om lån. Det ytes lån inntil tre ganger husholdningens inntekt innenfor 
80% av lånetakst med første prioritets pant i primærbolig. Sannsynligheten for tap i utlånsporteføljen er svært liten så 
det er ikke foretatt noen avsetning for tap ved utgangen av årets.

 2015 2014 
Lån til medlemmer 270 659 385 023
Påløpte renter 1 929 2 558
   
Bokførte utlån 272 588 387 581
   
Fordring på AFP 62/65 9 678 7 556
   
Fordring på premie - arbeidsgiver 49 727 
   
Fordelt på: 2015 2014 
2.3.2 Utlån i selskapsportefølje 19 181 20 560
6.3.2 Utlån i kollektivportefølje 312 812 374 577
Sum begge porteføljer 331 993 395 137

1Det er lagt til grunn skifte i rentekurven på 1,5%-poeng på omløpsobligasjonene. 2Det er lagt til grunn en verdiendring på norske og utenlandske 
aksjer på -20%. 3Det er lagt til grunn en verdiendring på -12%. 4Basert på kredittrating med tilhørende spreadrisiko pr. risikoklasse

Samlet stresstesttap var på 1643,3 millioner kroner per 31.12.15

Pensjonskassens soliditetssituasjon viser pr 31.12.15

NOTE 20 - BANKINNSKUDD, UTLÅN OG FORDRINGER (1 000 KR)

For bankinnskuddene er den regnskapsmessige plasseringen i balansen knyttet til innskuddenes formål. Det innebærer 
at driftskonti er plassert under kasse/bank i selskapsporteføljen, mens plasseringskonti og valutakonti inngår i utlån og 
fordringer i begge porteføljer. I 2014 var valutakonti plassert som del av selskapsporteføljen.

Lån til datterselskaper er i morselskapets balanse representert ved:

 2015 2014 
Lån til Grønland 55 AS inkl. påløpne renter og konsernbidrag 17 169 75 675
Utbytte PKH Eiendomsinvest AS 32 133 95 108
Sum 49 302 170 783
   
Fordelt på:   
2.2.2 Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskont. foretak - selskapsportefølje 3 350 9 060
6.2.2 Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskont. foretak  - kollektivportefølje 45 952 161 723
Sum begge porteføljer  49 302 170 783
   
Fordringer i morselskapets balanse representert ved:   
Fordring på Storbrand Liv - pensjonsutbetalinger 115 033 106 999
Fodringer på diverse forvaltere - uoppgjorte transaksjoner 13 943 11 144
Sum fordringer  128 976 118 143
   
Bankkontoer hos forvaltere, klassifisert som fordringer:   
Danske Bank 22 731 22 378
Nordea 43 778 7 290
DnB 206 916 35 636
Dansk Capital 12 7
Sum forvaltningskontoer 273 437 65 311
   
Sum fordringer og forvaltningskontoer 402 413 183 454
   
Fordelt på:   
2.4.3 Utlån og fordringer - selskapsportefølje 27 346 9 732
6.4.3 Utlån og fordringer - kollektivportefølje  375 067 173 722
Sum begge porteføljer 402 413 183 454
   
Skattetrekksmidler holdes på egen bankkonto. Innestående saldo kr 737 544 er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk pr. 31.12.    
  
Fordringer i konsernets balanse representert ved: 2015 2014
Fordring på Storbrand Liv - pensjonsutbetalinger 115 033 106 999
Fodringer på diverse forvaltere - uoppgjorte transaksjoner 13 943 11 144
Omløpsmidler hos datterforetak 63 617 11 312
Sum fordringer  192 593 129 455
   
 
Bankkontoer hos forvaltere, klassifisert som fordringer:  
Danske Bank 22 731 22 378
Nordea 43 778 7 290
DnB 206 916 35 636
Dansk Capital 12 7
Sum forvaltningskontoer  273 437 65 311
   
Sum fordringer og forvaltningskontoer 466 030 194 766
   
Fordelt på:   
2.4.3 Utlån og fordringer - selskapsportefølje 31 669 10 332
6.4.3 Utlån og fordringer - kollektivportefølje  434 361 184 434
Sum begge porteføljer 466 030 194 766
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NOTE 22 - KAPITALDEKNING OG SOLVENSMARGIN (1 000 000 KR)NOTE 21 - ANDRE AVSETNINGER OG FORPLIKTELSER (1 000 KR)

Andre forpliktelser:   
   
Morselskap: 2015 2014 
   
Leverandørgjeld   
Helse Sør-Øst RHF 234 714
Diverse leverandører 348 124
Sum leverandørgjeld 582 838
   
Utstedte kreditnotaer:   
Vestre Viken HF  3 284
Helse Sør-Øst RHF  74
Sykehuspartner HF  372
Oslo universitetssykehus HF  341
Akershus universitetssykehus HF  2 139
Sunnaas sykehus HF  74
Sum utstedte kreditnotaer  6 285
   
Avsetning for ubetalte refusjoner fra tidligere år 51 075 49 793
   
Kortsiktig lån PKH Eiendomsinvest AS 3 000 
   
Sum andre forpliktelser linje 16.3 54 657 56 916
   
   
Konsern:   
   
Sum andre forpliktelser linje 16.3 i mor, spesifisert over 51 657 56 916
Diverse kortsiktig gjeld 57 774 14 074
Sum andre forpliktelser linje 16.3 109 431 108 280
   
Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter:   
   
Mottatt, ikke opptjent premie   
Akershus universitetssykehus HF  16 172
Helse Sør-Øst RHF  1 508
Sykehuspartner HF 1 796 6 412
Oslo universitetssykehus HF  19 146
Sunnaas sykehus HF  1 493
Vestre Viken HF  19 755
PKH 40 
Sum mottatt, ikke opptjent premie 1 836 64 485
   
Diverse avsatte kostnader 2 412 2 511
   
Sum andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter linje 17.2 4 248 66 996

Ansvarlig kapital 2015 2014   
Kjernekapital  1 189,7  1 037,2  mill.kr. 
Sum ansvarlig kapital  1 189,7  1 037,2  mill.kr. 
    
Risikovektet volum    
Innskudd i banker  70,7  90,8  mill.kr. 
Verdipapirer og fond  8 675,4  7 709,3     " 
Øvrige fordringer  197,4  135,7     " 
Fast eiendom i pensjonskassen  1 176,1  726,9     " 
Beregningsgrunnlag inkl. komm. linjer  10 119,6  8 662,7  mill.kr. 
     
Kapitaldekning pr. 31.12 11,76 % 12,00 %
     
Risikovektet volum er beregnet på grunnlag av kostpriser ved årsslutt.     
     
Solvensmargin     
     
Kravet til Solvensmarginkapital bestemmes av størrelsen og sammensetningen  
av pensjonskassens forpliktelser. Pr. 31.12.2015 er kravet beregnet å utgjøre 638.698 tusen kr.  
Dekningen av kapitalkravet er som følger (alle beløp i hele tusen kroner):     
     
 2015 2014   
Sum innskutt egenkapital  589 394   545 437 
Sum opptjent egenkapital (ekskl. risikoutjevningsfond)   600 307   491 756 
50% av tilleggsavsetninger  421 738   399 791 
50% av risikoutjevningsfond  83 137   80 637 
Solvensmarginkapital  1 694 575   1 517 621 

Med dette utgjør solvensmarginkapitalen 265,3 % av kravet i 2015. 

NOTE 23 - FORDELING AV EGENKAPITAL PÅ HELSEFORETAK (1 000 KR)

 Akershus Universitets- Oslo Universitests- Sykehus- Vestre Sunnaas Helse  
 sykehus HF sykehus HF partner HF Viken HF Sykehus HF Sør-Øst RHF Sum  
        
Innskutt 01.01.2015 106 969 94 673 8 298 176 281 4 361 4 854 395 437
Omsetning av EK bevis - 01.01 - innskutt -29 663 31 181 5 133 -13 253 3 084 3 518  
Opptjent 01.01.2014 248 416 14 390   186 772 2 116   451 695
Omsetning av EK bevis - 01.01 - opptjent -69 041 70 655 5 459 -14 096 3 280 3 742  
Sum egenkapital 01.01.2014 256 682 210 901 18 890 335 704 12 841 12 114 847 132
        
Innskudd 2014 - styrevedtak 10.12 43 000 41 000 6 000 56 000 2 000 2 000 150 000
Sum egenkapital 31.12.2014 -  før opptjent 2014 299 682 251 901 24 890 391 704 14 841 14 114 997 132
        
Opptjent 2014 - fordelt 44 772 30 205 3 351 53 947 1 738 1 587 135 600
Sum egenkapital 31.12.2014 344 454 282 105 28 241 445 652 16 579 15 701 1 132 732
        
Innskudd 2015 - styrevedtak 10.12  1 622 26 753 4 860 8 518 842 1 362 43 957
RUF - ufordelt           166 273
Opptjent 2015 37 117 35 124 4 480 47 314 1 941 1 792 127 766
Sum egenkapital 31.12.2015 383 192 343 982 37 581 501 484 19 361 18 855 1 470 729
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NOTE 24 - BEVEGELSER I FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER (1 000 KR)

Premiereserve 01.01.2015 13 897 793
Premier 1 385 682
Utbetalinger  -361 788
Overføringer -80 211
Frigjort admin. reserve -9 768
Garanterte renter 405 086
Overføring (til)/fra erstatningsavsetninger 25 000
Risikoresultat -385 015
Overført fra teknisk resultat 333 966
Premiereserve 31.12.2015 15 210 745
  
  
Tilleggsavsetninger 01.01.2015 799 581
Overføring (til)/fra andre 1
Avsatt 43 894
Tilleggsavsetninger 31.12.2015 843 476
  
  
Erstatningsavsetninger 01.01.2015 200 000
Avsatt -25 000
Erstatningsavsetninger 31.12.2015 175 000
  
  
Premiefond 01.01.2015 447 063
Garantert rente, 2,0% p.a. 9 845
Overføringer i løpet av året 72 205
Benyttet til premiebetaling  
Fra årets renteresultat  
Fra årets risikoresultat 82 277
Premiefond 31.12.2015 611 391
  
  
Risikoutjevningsfondet  
Risikoutevningsfond 01.01.2015 161 274
Benyttet til oppreservering til K2013 0
Avkastning til risikoutjevningsfondet 0
Overført til risikoutjevningsfond 4 999
Risikoutevningsfond 31.12.2015 166 273

NOTE 25 - FØLSOMHETSBEREGNING AV PREMIERESERVEN

Beregningsforutsetning    Endring   Effekt på brutto premiereserve  
      Prosent 
Dødelighet   - 10%  317 467 699 2,1 %
Uførhet   + 15%  87 701 897 0,6 %

NOTE 26 - BESTAND, ANTALL MEDLEMMER

 Akershus universitets-  Helse Oslo universitets- Sunnaas Sykehus- Vestre PKH  
 sykehus HF Sør-Øst RHF sykehus HF sykehus HF partner Viken HF  Sum 
         
Aktiv  3 185   131   4 737  299  1 302  3 559   7   13 220 
Oppsatte  8 542   194   10 579  785   620  12 129   -     32 849 
AFP  35   2   10   1   9   52   -     109 
Alderspensjonister  1 808   23   323   82   38  2 995   -     5 269 
Barnepensjonister  3   -     10   -     5   10   -     28 
Ektefellepensjonister  108   1   28   2   2   238   -     379 
Uførepensjonister  583   8   283   36   39   759   -     1 708 
Sum  14 264   359   15 970   1 205   2 015  19 742   7   53 562 

Fellesordningen

 Akershus universitets- Oslo universitets- Sunnaas Vestre  
 sykehus HF sykehus HF sykehus HF Viken HF Sum 
      
Aktiv  957   1 664   37   920   3 578 
Oppsatte  1 799   3 434   108   1 595   6 936 
AFP  3   2   1   4   10 
Alderspensjonister  328   602   14   197   1 141 
Barnepensjonister  4   15   3   3   25 
Ektefellepensjonister  33   104   5   16   158 
Uførepensjonister  47   65   2   33   147 
Sum  3 171   5 886   170   2 768   11 995 

Legeordningen

NOTE 27 - PREMIEFOND

 2015 2014 
   
Premiefond 31.12.15 611 391 447 063
Årets premie 1 479 340 1 818 662
Premiefondets størrelse i forhold til årets premie 41,3 % 24,6 %

Premiefond fordeles pr foretak, men dette arbeidet er ikke sluttført før avleggelse av regnskapet.
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NOTE 28 - TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE (1 000 KR)

NOTE 29 - OVERFØRTE MIDLER I 2015 (1 000 KR)

  Antall medlemmer Beløp (i 1 000 kr) 
   
Overført reserve til andre  -14   -8 059 
Overført kursreserve til andre   
Overført premiefond til andre   
Overført tilleggsavsetninger til andre   
Del sum  -14   -8 059 
Mottatt reserve fra andre  1   52 
Mottatt premiefond fra andre    -   
Mottatt tilleggsavsetninger fra andre    1 
Del sum  1   53 
Sum netto overføring  -13   -8 006 

 2015 2014 
Fakturert premie    
Akershus universitetssykehus HF 388 836 539 956
Helse Sør-Øst RHF 20 208 43 581
Sykehuspartner HF 93 730 104 362
Oslo universitetssykehus HF 502 386 571 706
Sunnaas sykehus HF 25 378 31 822
Vestre Viken HF 448 184 624 013
PKH 618 
Sum 1 479 340 1 915 440
   
Renteinntekt fra døtre   
Grønland 55 AS 2 587 4 662
PKH Eiendomsinvest AS 3 592 2
Sum 6 179 4 664
   
Diverse administrasjonskostnader   
Helse Sør-Øst RHF (viderefakturering) 1 406 3 241
Sum 1 406 3 241

Revisors beretning6.7
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Aktuarberetning6.8

Aktuarberetning 

 

Til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet! 

Under henvisning til det fremlagte regnskapet for 2015 bekreftes det at de forsikringstekniske 
avsetninger i resultat og balanse er foretatt i samsvar med pensjonskassens meldte beregnings-
grunnlag og anses å være i overensstemmelse med regulatoriske krav. 

De vesentligste forutsetninger for beregning av brutto premiereserve er: 
 Diskonteringsrente: 2,7 % p.a. i fellesordningen og 2,9 p.a. % i legeordningen for 

pensjonsrettigheter opptjent til og med 31.12.2011, 2,5 % p.a. for pensjonsrettigheter 
opptjent fra og med 01.01.2012 og til og med 31.12.2014 og 2,0 % p.a. for 
pensjonsrettigheter opptjent fra og med 01.01.2015. Dette gir en gjennomsnittlig 
grunnlagsrente pr. 31.12.2015 på 2,59 % p.a.. Diskonteringsrenten for opptjening til 
og med 2011 er redusert fra 3,0 % p.a. ved at andel av frigjort reserve ved endret 
uføreplan og andel av avkastningsoverskudd på til sammen 333.965.918 kroner er 
anvendt til styrking av premiereserven pr. 31.12.2015. 

 Dødelighet/overlevelse: K2013 inklusive marginer i overensstemmelse med 
Finanstilsynets minimumskrav. For medlemmene i legeordningen er det regnet med 
ytterligere forsterkning av tariffen, som er ment å reflektere legers lengre forventede 
levetid. 

 Uførhet: Tilpassede tabeller/formelverk for uførehyppighet, som er ment å reflektere 
et realistisk bilde av forventet uføreforløp. For konkretisering av uførehyppighetene 
skilles det mellom kvinner og menn (med lavere forventet uførhet blant menn enn 
blant kvinner) og mellom legeordningen og fellesordningen (med lavere forventet 
uførhet i legeordningen enn i fellesordningen). 

 Administrasjonsreserve: 2,7 % av netto premiereserve. 

Forsikringsteknisk resultat og dets anvendelse fordelte seg slik i 2015: 

«Område» Resultat 

Resultat anvendt til 
Styrking av 

premiereserve 
nedgang 

grunnlagsrente 

Tilleggs-
avsetning 

Risikoutjevnings-
fond Premiefond Opptjent 

egenkapital 

Administrasjonsresultat 20 810 716 - - - - 20 810 716 
Risikoresultat 385 014 683 302 737 256 - - 82 277 427 - 
Renteresultat 80 122 221 31 228 662 43 894 067 4 999 492 - - 
Rentegarantipremie 41 693 377 - - - - 41 693 377 
Til sammen 527 640 997 333 965 918 43 894 067 4 999 492 82 277 427 62 504 093 
 

Brutto premiereserve fordelte seg slik pr. 31.12.2015: 

Medlemsgruppe Fellesordning Legeordning Til sammen 

Yrkesaktive 3 665 174 738 2 291 172 292 5 956 347 031 
Pensjonister 3 684 783 103 928 364 949 4 613 148 052 
Fratrådte 2 787 282 452 1 853 967 877 4 641 250 329 
Fortsatt premiebetaling - - - 
Til sammen 10 137 240 293 5 073 505 119 15 210 745 412  

 2 

 
  
Oslo, 30. mars 2016 

 
Pål Lillevold 
Ansvarshavende aktuar 
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