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Agenda

1. Om DKP

2. Pensjon i et makroperspektiv

3. Økonomien i en pensjonskasse

4. Endringer i pensjonsordningene

5. Medlemsservice



Kjøreplan

Tema Navn Rolle Tid

1. Om DKP Knut M. Ore Styreleder i DKP 14.00 – 14.20

2. Pensjon i et makroperspektiv Eiler Helén Direktør i DKP 14.20 – 14.50

3. Pause 14.50 – 15.00

4. Økonomien i en pensjonskasse Andreas Thorsen Investeringsrådgiver (Mercer) 15.00 – 15.45

5. Pause 15.45 – 16.00

6. Endringer i pensjonsordningene Eiler Helén Direktør i DKP 16.00  - 16.30

7. Medlemsservice Hanne Eliassen Fagansvarlig i DKP 16.30 – 16.45

8. Spørsmål og diskusjon 16.45 – 17.00



1. Om DKP Styreleder Knut M. Ore

1. Generelt om DKP

2. Samarbeid med DKPs administrasjon og Drammen kommune

3. Nøkkeltall for DKP

4. Styrets sammensetning



Generelt om DKP

• Pensjonskassen for Drammen kommune og de 9 kommunale foretakene som er knyttet til kommunens virksomhet

• Etablert i 1911

• Samlet pensjonskasse for Drammen, Svelvik og Nedre Eiker fra 01.01.2021

• Ca. 28 000 aktive medlemmer, herav

• 7 400 aktive

• 5 800 pensjonister

• 14 800 oppsatte rettigheter

• Alders-, uføre-, ektefelle-, og barnepensjoner



Generelt om DKP

• 9,2 MRD kr i forvaltningskapital og blant de største kommunale pensjonskassene

• Underlagt sterk regelstyring fra Finanstilsynet

• Solid pensjonskasse. I «grønn sone» for alle Finanstilsynets nøkkeltall

• 7 faste ansatte

• Vektlegger:

• God kapitalforvaltning 

• Effektiv drift 

• God service og nærhet til medlemmene

• God kontakt med sponsor (Drammen kommune)

• Godt år 2021 med en avkastning på 6,27 %

• Resultat før disponeringer MNOK 308 169



Nøkkeltall pr 31.12.2021
Godt risikoresultat TNOK 46 250 (11 350)

• Positive risikoresultat på uførhet og opplevelse, negativt risikoresultat for død

• Uføreresultatet TNOK 39 646 (15 230)

• Opplevelsesrisikoresultat TNOK 9 935 (-2 998)

• Dødsrisiko TNOK – 2 583 (-684)

Svært godt bokført renteresultat TNOK 222 815 (kollektiv porteføljen)

• Kursreguleringsfond økt med TNOK 99 658 til 1 377 093

Disponering

• Risikoresultat MNOK 46,2 til premiefond (Drammen kommune)

• Renteresultat MNOK 222,8 til premiefond (Drammen kommune)

Svakt negativt administrasjonsresultat TNOK -1 940 (dekkes fra egenkapital)

Regnskapsmessig resultat før disp. TNOK 308 169



Styret i DKP

Styreleder Knut M. Ore Utpekt av Drammen kommune

Styremedlem Margrethe Smith Utpekt av Drammen kommune

Styremedlem Trond Julin Utpekt av Drammen kommune

Styremedlem Elisabeth Irene Schjenken Arntsen Medlemsrepresentant

Styremedlem Arne Harry Kristoffersen Medlemsrepresentant

Varamedlem Roar Paulsen Utpekt av Drammen kommune

Varamedlem Målfrid Langlie Utpekt av medlemmene

Direktør Eiler Helén Ansatt av styret



2. Pensjon i et makroperspektiv Direktør Eiler Helén

1. De tre pensjonspilarene

2. Drammen kommunes pilar to og de forskjellige aktørene i denne pilaren

3. Hvorfor er en pensjonskasse en gunstig pensjonsløsning for Drammen kommune















De forskjellige aktørene i pilar to

• Staten med Statenspensjonskasse

• Egne pensjonskasser både private og kommunale

• Forsikringsselskap



Hva finner vi i pilar to
• Offentlig tjenestepensjon

• Obligatorisk tjenestepensjon

• Innskuddsbasert tjenestepensjon

• Ytelsesbasert tjenestepensjon

• Sjømannspensjon

• Særaldersgrense

• Driftspensjoner

• Statspensjoner

• Avtalefestet pensjon



Hvorfor egen pensjonskasse

Tre viktige resultatelementer

• Risikoresultat

• Forvaltningsresultat

• Administrasjonsresultat

• Direkteinvesteringer i samarbeid med Drammen kommune



Hvorfor egen pensjonskasse

Kvalitative fordeler

• Administrasjonens og styrets hjerte banker for Drammen kommune og kommunens ansatte

• Nærhet til Drammen kommunes administrasjon og ledelse

• Publikumsvennlig med høy nærhet til pensjonskassens kontorer

• Mulighet for personlig møte i Bragernes torg 4 etter avtale

• Svært kort responstid og høyt service nivå

• Gode digitale løsninger



3. Økonomien i en pensjonskasse Investeringsrådgiver Andreas Thorsen

1. Generell innføring i det økonomiske kretsløpet i en pensjonskasse 

2. Bufferkapital

3. Disponering av bufferfond, premiefond

4. Kapitalkravregleverk

5. Langsiktig resultatsammenligning



4. Endringer i regelverk Direktør Eiler Helen

1. Endringer i folketrygden

2. Ny pensjonsordning for offentlig sektor - påslagsmodellen

3. EIOPA, IORP II og ESG

4. Endringer bufferfond – tilleggsavsetninger og kursreserver opphører



Endringer i folketrygden - Besteårsreglen

Besteårsregelen er den gamle opptjeningsmodellen i folketrygden, der 

pensjonen blir beregnet ut fra de 20 åra du har hatt høyest lønn. 

Besteårsregelen skal gradvis fases ut, men gjelder fremdeles for noen 

årskull.

Født i 1953 eller tidligere

Du vil opptjene pensjon på samme måte som før pensjonsreformen. Du får 

beregnet pensjon ut fra besteårsregelen.

Født i 1954 – 1962

Du vil tjene opp pensjon delvis etter besteårsregelen og delvis etter 

alleårsreglen.

Født i 1963 eller senere

Din alderspensjon fra folketrygda blir bare opptjent etter alleårsregelen.



Endringer i folketrygden - levealdersjustering

Levealdersjustering innebærer at alderspensjonen din blir 

justert etter forventet levealder for ditt årskull. Om 

levealderen i befolkningen fortsetter å øke, vil 

levealdersjusteringen sikre at pensjonssystemet forblir 

bærekraftig.

Levealdersjusteringen skjer i praksis gjennom såkalte 

forholdstall og delingstall. For hvert årskull fastsettes det 

månedlige forholdstall og delingstall. Disse blir fastsatt 

endelig 1. juli det året et årskull fyller 61 år, og blir ikke 

endret senere. Alderen din ved uttak eller endring av 

alderspensjonen avgjør hvilket forholdstall eller delingstall 

som skal benyttes.



Endringer i folketrygden – Fleksibelt uttak

Du kan starte å ta ut alderspensjon når du er mellom 62 

og 75 år. For å ta ut alderspensjon før du er 67 år, må du 

ha tilstrekkelig høy opptjening.

• Du kan ta ut hel pensjon eller bare en del: 20, 40, 50, 

60 eller 80 prosent.

• Etter at du har startet uttak kan du endre uttaksgraden 

én gang i året. Du kan likevel når som helst velge å ta 

ut hel alderspensjon eller stanse pensjonen.

• Har du stoppet utbetalingen eller mottar delvis pensjon 

og ønsker å ta ut hel pensjon, må du søke om dette 

senest en måned før du ønsker at utbetalingen skal 

starte igjen. Dette gjelder også når du fyller 67.



Endringer i offentlig pensjon – Påslagsmodellen

I påslagsmodellen blir pensjonen beregnet og utbetalt i tillegg til pensjonen fra 

folketrygden. I motsetning til ordningen for eldre årskull, som er en bruttoordning, 

hvor pensjonen sees i sammenheng med og samordnes med ytelser fra 

folketrygden.

I påslagsmodellen blir en andel av årsinntekten (5,7 prosent for pensjonsgivende 

inntekt opp til 7,1 G og 23,8 prosent for pensjonsgivende inntekt mellom 7,1 og 12 

G) satt i en tjenestepensjonsbeholdning.

Beholdningen skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet. Ved uttak av pensjon 

blir årlig pensjon beregnet ved å dele tjenestepensjonsbeholdningen på 

et delingstall etter samme prinsipper som for ny folketrygd.

Alderspensjon fra DKP blir utbetalt så lenge du lever. Faktisk utbetalt pensjon kan 

både bli større eller mindre enn beholdningens verdi ved uttak av pensjon. Dette 

avhenger av medlemmets levealder.



Nettopensjon vs Påslagsmodellen
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1. Konkrete mål 

2. Sikre god styring og risikostyring  

3. Gi klar og relevant informasjon til medlemmer og mottakere 

4. Sikre at tilsynsmyndigheter har de nødvendige midler for å føre tilsyn med IORPs

IORP II (Directive 2016/2341/EU)



IORP II (Directive 2016/2341/EU)



Avviksanalyse



Faglig robusthet

1. Flere hundrede års erfaring med pensjon i DKP

2. Utstrakt og svært godt samarbeid med andre pensjonskasser – både 

offentlige og private

3. Hyppige møter i økonomi- og dagliglederforum

4. Sitter i produktstyret for pensjonskassens fagsystem

5. Tett og godt samarbeid med Pensjonskasseforeningen

6. Svært dyktige konsulenter fra store leverandør- og konsulentselskap er 

tilknyttet DKP (Gabler, Mercer, Aider, Ernst & Young, Deloitte, Los & Co)

7. Gode relasjoner og faglig sparring med Storebrand, DNB, KLP, Nordea, 

Alfred Berg, Danske, Aksio m.m.



Environmental Social Governance - ESG

• DKPs kapitalforvaltning skal være tuftet på ansvarlighet, bærekraft og langsiktighet for å styrke 

sikkerhet i investeringene

• DKP skal på en hensiktsmessig måte integrere hensyn knyttet til ESG i DKPs

investeringsbeslutninger og prosesser

• DKPs forvaltere skal til enhver tid integrere hensyn til ESG i sine investeringsbeslutninger og 

prosesser og i sin eierskapsutøvelse

• Det skal ikke investeres i selskap som er ekskludert av Statens pensjonsfond Utland



Retningslinjer for ESG
Prosedyrer for monitorering og valg av forvaltere

• Overordnet kommittering til ansvarlighet, bærekraft og 

langsiktighet

• Investeringsfilosofi som ivaretar ansvarlighet, og at 

porteføljen reflekterer uttalt strategi og filosofi

• Forvalters prosesser ivaretar hensyn til ESG på en effektiv 

måte, integrasjonen gjøres med høy kvalitet

• Konkurransedyktige ressurser kompetanse

• Eierskapsutøvelse og engasjement ivaretar ESG, faktisk 

eierskapsutøvelse og engasjement samsvarer med 

prosedyre

• Åpenhet og transparensen og rapportere på ESG

• Forvalter er ikke i brudd med Statens pensjonsfond Utlands 

ekslusjonsliste, og har ett system for å følge opp dette

Ønsket sammarbeid med Drammen kommune

• DKP ønsker årlig prosess mellom Drammen kommune og 

pensjonskassen

• DKP ønsker en arena for orientering om pensjonskassens 

arbeid innen ESG

• Ønsker innspill fra Drammen kommune om det er konkrete 

temaer som pensjonskassen bør vektlegge i sitt ESG-arbeid



5. Medlemsservice Fagansvarlig Hanne Eliassen

1. Hjemmesider

2. Animasjonsvideoer

3. Pensjonskalkulator

4. Èn til èn samtaler 

5. Høy responstid og service



1. Hjemmesider

2. Animasjonsvideoer

3. Pensjonskalkulator

4. Èn til èn samtaler 

5. Høy responstid og service



Medlemsservice

https://www.dkp.no/







Takk for oppmerksomheten



Organisering av DKP



Styrets arbeid - årshjul

FASTE SAKER
Protokoller, 

status kapital-

forvaltning, 

rapport fra 

admin. m.m.

1. MØTE
Årsregnskap, 

disponeringer, 

møte med 

revisor,m.m

2. MØTE
Årsrapport, 

årsregnskap, 

risikoanalyse, 

overvåknings-

rapportm.m.

6. MØTE
Regnskap Q4, 

Internkontroll-

rapport, 

evaluering av 

tjeneste-

leverandører, 

egenevaluering

3. MØTE
Regnskap Q1, 

vurdering av EK, 

FTO, strategier, 

kompetanseplan 

m.m

5. MØTE
Forvalter-

presentasjon, 

vurdering av 

overordnet 

strategi, 

retningslinjer for 

interne rutiner

4. MØTE
Q2 regnskap, 

risikoanalyse, 

fastsetting av 

premiesatser, 

egnehets-

vurdering m.m



Nøkkeltall pr 31.12.2021
God risikoresultat TNOK 46 250 (11 350)

• Positive risikoresultat på uførhet og opplevelse, negativt risikoresultat for død

• Uføreresultatet TNOK 39 646 (15 230)

• Opplevelsesrisikoresultat TNOK 9 935 (-2 998)

• Dødsrisiko TNOK – 2 583 (-684)

Svært godt bokført renteresultat TNOK 222 815 (kollektiv porteføljen)

• Kursreguleringsfond økt med TNOK 99 658 til 1 377 093

Disponering

• Risikoresultat MNOK 46,2 til premiefond (Drammen kommune)

• Renteresultat MNOK 222,8 til premiefond (Drammen kommune)

Svakt negativt administrasjonsresultat TNOK -1 940 (dekkes fra egenkapital)

Regnskapsmessig resultat TNOK 326 525

Resultat inkl. kursreguleringsfond TNOK 426 183


