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Pensjonssparing i et 
lavrenteregime – 
Hvordan tilpasser 
livselskapene seg? 

Konsernsjef Odd Arild Grefstad 
Norges Bank, 22. november 2016 
 



  

Charcoal text 

Red text 

Charcoal text 

Red text 

Charcoal text Charcoal text 

White text White text White text White text 

Storebrand 2015 – 4:3 

To-spalter 
Innholdsfeltene kan 
brukes til tekst, 
bilder, grafer eller 
andre elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 

Det norske pensjonssystemet 

 
Det er gjennomført omfattende 
endringer i folketrygden gjennom 
pensjonsreformen 

• Fra ytelsespensjon til 
innskuddspensjon i privat sektor 

• Fripoliser utgjør halve 
tjenestepensjonsformuen i privat 
sektor 

• Offentlig tjenestepensjon skal 
tilpasses pensjonsreformen 

• Offentlig sektor har 1/3 av 
arbeidsstyrken, men 2/3 av 
tjenestepensjonsformuen 

• Egen sparing til pensjon blir viktigere, 
men svake incentiver for dette 

2 

Folketrygden 
 

Tjenestepensjon 
offentlig sektor 

Privat sparing 

Pilar 1 

Pilar 2 

Pilar 3 

941 mrd kr 

6313 mrd kr 

Tall viser premiereserve for fonderte tjenestepensjonsordninger,  
beregnet forpliktelse for Statens pensjonskasse og folketrygden 

137 
mrd kr 

359 
mrd kr 

ITP YTP 

TP Privat 
 sektor 
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To-spalter 
Innholdsfeltene kan 
brukes til tekst, 
bilder, grafer eller 
andre elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ytelsespensjon Innskuddspensjon

Mange regulatoriske prosesser –  
Innskuddspensjon det dominerende produktet 
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Kilde: Finans Norge 

Antall aktive medlemmer i innskudds- og ytelsesordninger 

Obligatorisk 
tjeneste-
pensjon 

Pensjons-
reformen 

Tjenestepensjonsloven  
Økte sparesatser 

Endret knekkpunkt 
Hybrid 

FMI 

Under avvikling 

Sammenkobling 
Konvertering av 

fripoliser til 
pensjonsbevis 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Pensjon er egentlig ganske enkelt 
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Sparing Avkastning 

Utbetalingstid 

+ 

= Årlig pensjon 
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To-spalter 
Innholdsfeltene kan 
brukes til tekst, 
bilder, grafer eller 
andre elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 

Levealder: Hvor lenge skal pensjonen betales ut? 

Livsvarig… 

• Folketrygdens alderspensjon 

•Offentlig tjenestepensjon 

• Privat ytelsespensjon  

•Hybridpensjon 

•AFP 

… eller opphørende 

• Innskuddspensjon (minst til 77 år) 

•Hybridpensjon (minst til 82 år) 

 

5 
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To-spalter 
Innholdsfeltene kan 
brukes til tekst, 
bilder, grafer eller 
andre elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 

Sparing: Hvor mye betales inn til pensjonsordningen? 

6 

• Nye maksimalsatser er godt tilpasset folketrygden 
- ITP kan være en fullgod erstatning for YTP 

• Stor variasjon mellom bransjer, men også mellom bedrifter i samme bransje 

• Gjennomsnittsparing for bedrifter i Storebrand: ca 4,5 % 

Gjennomsnittlig sparesats 
Sparing i prosent av lønn opp til 7,1 G, utvalgte bransjer 

YTP-premie 
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Tittel blank 
I det hvite tommet 
feltet kan man 
plassere 
grafikk/bilder mm. 
 
Vær oppmerksom  
på lovlige farge-
kombinasjoner som 
vises i palletten oppe 
til høyre. 

Pensjonsordningene skal sikre kjøpekraft.  
Lave realrenter er problemet.  

Kilde: SSB 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Hvordan spare for å sikre kjøpekraft? 

Lang sikt 

BNP-vekst 

Aksjemarkedet 
(S&P 500) 

Aksjemarkedet og økonomisk vekst  

Kort sikt 

Aksjemarkedet og økonomisk vekst  
(årlig endring i %) 

BNP 

Aksjer 

• Store svingninger 

 

• Best avkastning 

• Sikrer kjøpekraft 
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Tittel blank 
I det hvite tommet 
feltet kan man 
plassere 
grafikk/bilder mm. 
 
Vær oppmerksom  
på lovlige farge-
kombinasjoner som 
vises i palletten oppe 
til høyre. 

Historisk avkastning – siste 20 år 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Forvaltning av innskuddspensjon:  
Storebrand Anbefalt pensjon 

• Standardvalg for medlemmer i innskuddsordninger i Storebrand 

• Optimalisert for langsiktig sparing og sikring av kjøpekraft som pensjonist 

10 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Nye soliditetskrav fra 1. januar 2016: Solvens II 
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Solvens 2 balanse 
Solvens 2 balanse under 

1/200 års sjokk 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Egen-
kapital 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kapital-
krav 

"200-års 
sjokk" 

Markeds-
verdi 
aktiva 

Markeds-
verdi 

forpliktelser 

Aktiva 
etter 
stress 

Forpliktelser 
etter stress 

EK etter 
stress 

Solvens 2-margin = 
Own Funds 

Kapitalkrav 

• Finansmarkedsrisiko 
(renter, spread, aksjer, 
eiendom, valuta)  

• Forsikringsrisiko (liv, 
skade) 

• Motpartsrisiko 
• Operasjonell risiko 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Garantert pensjon (ytelsespensjon og fripoliser): 
Særnorsk produktregelverk med årlig garantistruktur 

12 

67 år Død 

(---) 

Nå 

Kundens 
rettighet: 
Garantert 

nominell årlig 
ytelse, livsvarig 

Myndighetenes krav: 
Premiereserve basert på  

Beregningsrente 
Dødelighetstariff 

Markedsverdi 
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To-spalter 
Innholdsfeltene kan 
brukes til tekst, 
bilder, grafer eller 
andre elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 

Norsk regelverk og Solvens II krever ulik tilpasning 

13 

Hovedmål:  

- Avkastning over årlig garanti 
 

 
Ønsket tilpasning: 

- Investere med lav rentefølsomhet 

- Små svingninger i årlig 
avkastning  

- Relativt lav investeringsrisiko 
 

Hovedmål:  

- Sluttverdi høyere enn garantert 
ytelse 
 

Ønsket tilpasning: 

- Investere med rentefølsomhet lik 
lange forpliktelser 

- Aksepterer svingninger i årlig 
avkastning 

- Kan ta høyere investeringsrisiko 
for å øke langsiktig avkastning 

Norsk regelverk EU: Solvens II 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Regulering som muliggjør tilbud av garantert pensjon? 

14 
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To-spalter 
Innholdsfeltene kan 
brukes til tekst, 
bilder, grafer eller 
andre elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 

Livselskapene den neste bomben?  

• Storebrand håndterer lave renter og 
nye kapitalkrav under Solvens II 

• Todelt strategi:  
- Håndtere garantert forretning 

- Vekst i ikke-garantert sparing og forsikring 

• Omfattende tiltak gjennomført de siste 
4 årene 
- Risikoreduksjon 

- Kapitaloptimalisering 

- Produktoptimalisering 

- Kostnadsreduksjoner 

 

15 
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To-spalter 
Innholdsfeltene kan 
brukes til tekst, 
bilder, grafer eller 
andre elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 

Storebrands strategi 

We work hard to reach our vision: 

Recommended by our customers 
16 

>150% SII margin  

Manage the guaranteed 
balance sheet 

Continued growth in 
Savings and Insurance 

 Cost reductions through 
automation and outsourcing 

 
 
 Manage for future capital release 

and increased dividend capacity   
 

 
 

 Market leading asset gatherer 
with strong Insurance offering 

 
 
 Continued retail growth with low 

capital requirements  

Capital-light and profitable growth 

1 2 
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Langsiktig balanseskift fra garantert til ikke-garantert 

17 Company capital and Other: Company portfolios, buffer capital and BenCo. External AuM: Non-life AuM in Storebrand Asset Management. Non-guaranteed Life: Unit Linked Norway 
and Sweden. Low capital consumption Guarantees: Capital-light guarantees Sweden. Medium capital consumption Guarantees: Defined Benefit and medium guaranteed Sweden. High 
capital consumption Guarantees: Paid-up policies, Individual Norway and capital consumptive guarantees Sweden.  
.  

200 
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700 

0 
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400 

300 

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Non-guaranteed Life 

External AuM  

Company capital and Other  

High capital consumptive Guarantees 

Medium capital consumptive Guarantees 

Low capital consumptive Guarantees 

 
 
 
 

Forecast assets under management (NOKbn) 

ILLUSTRATION 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Gjennomført krevende og målrettede tiltak 
innenfor flere områder 

18 

Tangible equity (NOKbn)2 Leverage ratio3 Buffer capital STB Life 
(NOKbn)4 

22

12

+91% 

Q3 2016 2010 

23% 

-6pp 

Q1 2016 2010 

29% 

21

8

2010 

+150% 

Q3 2016 

Reduction of Corporate 
Banking loan book 
(NOKbn)1 

Cost reductions Transfer out of 
guaranteed products 
(NOKm) 

4

15 -76% 

Q3 2016 Q1 2013 

2012-14 2015 2016-18 

2014 

400 

2,232 

1,909 

-323 

2015 2014 

N
O

K
m

 

Cost program Sale STB Baltic Cost reductions 

300-400 

2018 

N
O

K
m

 

F
T
E
 

3,060 

2015 

7,729 

Sum 

9,955 

2012 

39,641 

Q3 
2016 

4,074 

2014 

14,823 

2013 

1 Including Bank and Life balance sheets. 
2 Group IFRS equity adjusted for intangible assets. 
3 Leverage ratio = subordinated liabilities/(group IFRS equity + subordinated liabilities). 
4 Market value adjustment reserve, excess value of bonds at amortised cost and additional statutory reserve. 
 
 

Longevity strengthening 
need (NOKbn)4 

0,6

12,4

2013 Q3 2016 

-95% 
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Aktivaallokering i Storebrands norske garanterte 
portefølje (176 mrd. kroner) 

19 

11%

50%

34%

5%

Obligasjoner holdt 
til amortisert kost 

Eiendom Aksjer Kreditt 
 

Per Q3 2016. 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Solid solvensposisjon 

20 
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To-spalter 
Innholdsfeltene kan 
brukes til tekst, 
bilder, grafer eller 
andre elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 

Risiko og forventet avkastning 1995-2015 

• Eksempelet fra Wall Street Journal 
viser hvilken aktiva-allokering man 
måtte ha for å få en forventet 
avkastning på 7,5 % i 1995, 2005 og 
2015 

• 1995: 100 % obligasjoner  

• 2015: 88 % aksjer  

• Økt aksjeandel = økt risiko og større 
utfallsrom 
- Fra 6 % til 17,2 % standardavvik 

• Tilpasning som vist i eksempelet er 
ikke tilgjengelig for norske 
livselskaper 
- Høy aksjeandel gir stort kapitalkrav 

- Stor risiko for å ikke oppnå årlig garanti 

21 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Fire langsiktige mål for Storebrands risikostyring 
- Delvis motstridende mål på kort sikt 

22 

Høy solvensgrad (>150%) 
 

Vekst i solvenskapital  
og god avkastning 

Stabil 
solvensgrad 

Lav resultatrisiko 
 

N
iv

å
 

V
a
ri

a
b
il
it
e
t 

Solvens II IFRS resultat 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Dobbel garantistruktur gir konsekvenser ved ulike 
risikonivåer i forvaltningen 
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Risikotaking i 
allokeringen 

Allokering: Statsobligasjoner og   
 rentederivater 
 
Konsekvenser:  
 
SOLVENS 
√ Sterk økning i solvens kort sikt 

pga. lavt kapitalkrav 
 
× Synkende solvensgrad over tid 

 
× Worst case er laver renter lenge 

 
 

IFRS  
× Negativt bidrag IFRS finansresultat 

og må skyte til kapital fra EK  
 

Allokering: Mer aksjer, eiendom 
 og kredittrisiko 

 
Konsekvenser:  
 
SOLVENS 
× Sterk reduksjon i solvens kort 

sikt pga. høyt kapitalkrav 
 

√ Stigende solvensgrad over tid 
 

× Worst case er finanskrise, risiko 
for å bli "stoppet ut"  

 
IFRS 
√ Positivt bidrag IFRS finansresultat 

 

 

Risikotaking i 
allokeringen 

Risikotaking i 
allokeringen 

B) Balansert (i dag) A) Minimere risiko C) Ta betydelig høyere risiko B) STB strategi 

Balanserer hensyn til 
å bygge solvens over 
tid 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Hva skjer om vi minimerer risikoen  
- illustrasjon 
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I dag 

"Risikofri" 
Portefølje 

Dagens 
SII-nivå  

Risikotaking 
i allokering 

A) Minimere risiko 

Tid 

Solvensgrad 
Høy solvens i dag – Fallende over tid 
• "Risikofri" avkastning er mindre enn garanti 
• "Risikofri" avkastning er mindre enn diskonteringsrente (SII) 
• "Risikofri" avkastning gir negative finansresultat fra fripoliser over tid 
•  Høy renterisiko i IFRS-resultater  
 
 Høy risiko og lav lønnsomhet for Storebrand over tid 

Solvens 
lik 100% 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Hva skjer om vi tar betydelig høyere risiko 
- illustrasjon 
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I dag 

Økt risiko 
portefølje 

C) Ta betydelig 

høyere risiko 

Tid 

Solvensgrad 

Lavere solvens i dag – kanskje økende over tid 
• Nok risikopremier til å møte garanti ved lave renter lenge 
• Forventes meravkastning over SII forpliktelsen 
• Forventes ikke regulering på dagens rentenivå 

Risikotaking 
i allokering 

Dagens 
SII-nivå  
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Hva skjer om vi tar betydelig høyere risiko 
- illustrasjon 
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I dag 

"Høy risiko"  
portefølje 

"Risikofri" 
Portefølje 

Risiko for å bli tvunget inn i "risikofri"  
portefølje etter finanskrise 

C) Ta betydelig 

høyere risiko 

Tid 

Solvensgrad 

Risikotaking 
i allokering 

Dagens 
SII-nivå  

Lavere solvens i dag – kanskje økende over tid 
• Nok risikopremier til å møte garanti ved lave renter lenge 
• Forventes meravkastning over SII forpliktelsen 
• Forventes ikke regulering på dagens rentenivå 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Storebrands strategi  
- illustrasjon 
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I dag 

Stabil solvens over tid 
• "Balansert" avkastning er under garanti 
• "Balansert" avkastning er lik diskonteringsrente 
• "Balansert" avkastning gir ikke regulering 
 

"Balansert" 
Portefølje 

B) STB strategi 

Tid 

Solvensgrad 

Risikotaking 
i allokering 

Dagens 
SII-nivå  
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Fripoliser segmentert i henhold til 
risikokapasitet 
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5% 

6% 

90% 

5% 

12% 

19% 

9% 

54% 
7% 

72% 

8% 

7% 

8% 

15% 

34% 

16% 

27% 
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Krav til bokført avkastning Lav Høy 

Segment 4 
    34 mrd. 

Segment 3 
    29 mrd. 

Segment 2 
    28 mrd. 

Segment 1 
    16 mrd. 

Aksjer 

Eiendom 

Kreditt 

Statsobl. 

Hold til forfall obligasjoner 

Merk: Tall per 1. kvartal 2016 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Norsk garantert portefølje – IFRS perspektiv:  
Estimert forventet avkastning og bufferutvikling 
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3,3%3,9%

10,0%

5,3%

2,9%
3,2%

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

 Guarantee (% of AUM) 

Expected book return2 

Buffer capital1 

 
 Book value of liabilities unwinds at guaranteed rate 
 Contribution from amortizing bonds is 65% of return estimate 
 Buffer capital shields shareholders and reduce SCR 

Expected return and buffer level 2016-2025 (%) 

IFRS perspective 

Sufficient return to meet IFRS guarantee and build buffer capital 

1 Buffer capital is sum of market value adjustment reserve (MVAR) and additional statutory reserves (ASR) 

2 Expected book return = expected market return + amortizing of excess value in HTM bonds 
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To-spalter 
Innholdsfeltene kan 
brukes til tekst, 
bilder, grafer eller 
andre elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 

Liten tilgang på lang durasjon i NOK er en utfordring 

30 

Fra analyse utført av DNB og Storebrand,  
presentert for Norges Bank og Finansdepartementet 2012 

Det ville vært betydelig lettere å sikre vår garanterte portefølje 
hvis Norges Bank utstedte statsobligasjoner på 12 år –  

Vil åpne derivat- og swapmarked opp til 15 år 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Oppsummering 

• Ny pensjonsopptjening skjer i innskuddsbaserte produkter 
- Medlemmene bærer avkastnings- og leveraldersrisiko 

• Krevende risikostyring for garanterte pensjonsprodukter fordi Solvens II og norsk 
regelverk bygger på ulike prinsipper 
- Solvens II: Markedsverdi 

- Norske avsetningsregler: Fast beregningsrente/årlig rentegaranti 

• Storebrand har tilpasset virksomheten til Solvens II  
- Balansere hensynet til solvensposisjon og årlig rentegaranti  

- Bygget portefølje av obligasjoner holdt til forfall  

- Gjennomført betydelige grep innen virksomheten 

• Solvens II er et godt risikobasert system, men det er behov for endringer i norsk 
regelverk 
- Mer fleksible regler for oppbygging og bruk av bufferkapital, jfr Finanstilsynets forslag 

- Redusere renterisiko ved å utstede statsobligasjoner med lengre løpetid 
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