
  Gjelder fra 1.1.2022 

Forklaring til kontoutskriften for forsikringsdelen til bedriften 

Nedenfor finner du forklaring til de enkelte postene i kontoutskriften. Det kan være poster beskrevet 
her som ikke er aktuelle for bedriftens avtale.  
 

Forsikring for betalingsfritak 

 
Uføreavsetning per 01.01.2021  
Beløpet som er satt av for å dekke forventet betalingsfritak for medlemmene som er uføre.  

 

Utbetalt til sparing   

Beløpet som er satt av til sparing for alderspensjon til medlemmene. Om tallet er positivt kan det ha 

skjedd en endring på avtalen f.eks. en avtaleflytt for et medlem. 

 

Endringer i avsetninger  

Endring i avsetninger kan være på grunn av nye uføre, endringer i uføregrad, 

reaktivering/friskmelding, reaktiveringsarv, justering på grunn av avtalt regulering i betalingsfritak, 

beregningstekniske avstemninger og endring på grunn av avtaleskift for medlemmer, fisjoner og 

fusjoner. 

Garantert rente    
Garantert rente er tilført rente i henhold til rentegarantien på avtalen. Hvis det er negativt beløp her, 
kan det ha skjedd en endring på avtalen i løpet av året.  
 
Overskudd   
Fra risikooverskudd  

• Overskudd som skyldes at uførhet har blitt annerledes enn antatt. 

Fra reguleringsfond 

• Hvis overskuddet var lavere enn G-vekst har det manglende beløpet for å dekke G-
regulering blitt tatt fra tilhørende reguleringsfond. 

Dødelighetsarv    
Viser forsikringsteknisk beregnet beløp som er tilført pga. estimert dødsfall i kollektivet. Om det er 
negativt beløp, så kan det ha skjedd en endring på avtalen. 
 
Oppjustert for nye uføre   
Oppjusteringen er andelen av avkastningen nye uføre får med seg fra avkastningen som er generert 
fra Sparebank1’s IBNS (incurred but not settled) avsetningen.   
 
Uføreavsetning per 31.12.2021 
Det som er satt av til for å dekke forventet betalingsfritak for medlemmene som er uføre. 

 

Forsikring for uførepensjon 
 
Uføreavsetning per 01.01.2021  
Beløpet som er satt av til for å dekke uførepensjon for ansatte som er uføre i starten av året. 

Utbetalt uførepensjon 
Beløpet som er utbetalt til de uføre på avtalen. Om tallet er positivt kan det ha skjedd en endring på 
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avtalen f.eks. en avtaleflytt for et medlem. 
 
Endringer i uførhet    
Endring i avsetninger som kan være på grunn av nye uføre, endringer i uføregrad, 
reaktivering/friskmelding, reaktiveringsarv, beregningstekniske avstemninger og endring på grunn av 
avtaleskift for medlemmer, fisjoner og fusjoner. 

 
Garantert rente    
Tilført rente i henhold til rentegarantien på avtalen. Om det er negativt beløp, så kan det ha skjedd 
en endring på avtalen 
 
Overskudd   
 Fra risikooverskudd  

• Overskudd som skyldes at uførhet har blitt annerledes enn antatt. 

Fra reguleringsfond 

• Hvis overskuddet var lavere enn G-vekst har det manglende beløpet for å dekke G-

regulering blitt tatt fra tilhørende reguleringsfond.  

 
Dødelighetsarv    
Viser forsikringsteknisk beregnet beløp som er tilført pga. estimert dødsfall i kollektivet. Om det er 
negativt beløp, så kan det ha skjedd en endring på avtalen. 
 
Oppjustert for nye uføre   
Oppjusteringen er andelen av avkastningen nye uføre får med seg fra avkastningen som er generert 
fra Sparebank1’s IBNS (incurred but not settled) avsetningen. 

 
Uføreavsetning per 31.12.2021 
Beløpet som er satt av til for å dekke uførepensjon for ansatte som er uføre i slutten av året. 

 

 

Forsikring for etterlattepensjon 
 
Etterlatteavsetning per 01.01.2021 
Beløpet som er satt av til for å dekke pensjon til de etterlatte etter dødsfall på avtalen. 
 
Utbetalt etterlattepensjon 
Det som er utbetalt i pensjonsytelse til de etterlatte på avtalen. Om tallet er positivt kan det ha 
skjedd en endring på avtalen f.eks. en avtaleflytt for et medlem. 
 
Endringer i avsetninger 
Endring i avsetninger som kan være på grunn av nye dødsfall, beregningstekniske avstemninger og 
endring på grunn av avtaleskift for medlemmer, fisjoner og fusjoner. 

 
Garantert rente    
Tilført rente i henhold til rentegarantien på avtalen. Om det er negativt beløp, så kan det ha skjedd 
en endring på avtalen 
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Overskudd   
Fra risikooverskudd  

• Overskudd som skyldes at uførhet har blitt annerledes enn antatt. 

Fra reguleringsfond 

• Hvis overskuddet var lavere enn G-vekst har det manglende beløpet for å dekke G-

regulering blitt tatt fra tilhørende reguleringsfond. 

Dødelighetsarv    
Viser forsikringsteknisk beregnet beløp som er tilført pga. estimert dødsfall i kollektivet. Om det er 
negativt beløp, så kan det ha skjedd en endring på avtalen. 
 
Oppjustert for nye etterlatte 
Oppjusteringen er andelen av avkastningen nye uføre får med seg fra avkastningen som er generert 
fra Sparebank1’s IBNS (incurred but not settled) avsetningen. 
 
Etterlatteavsetning per 31.12.2021 
Beløpet som er satt av til for å dekke pensjon til de etterlatte etter dødsfall på avtalen. 

 

 

Forsikring for betalingsfritak for etterlattepensjon 
 
Avsetninger til betalingsfritak per 01.01.2021 
Beløpet som er satt av til for å dekke forventet premiebetaling for etterlattepensjonen som de uføre 
har på avtalen. 
 
Endringer i uførhet 
Endring i avsetninger som kan være på grunn av nye uføre, endringer i uføregrad, 
reaktivering/friskmelding, reaktiveringsarv, beregningstekniske avstemninger og endring på grunn av 
avtaleskift for medlemmer, fisjoner og fusjoner. 
 
Trukket forsikringspris  
Det som er betalt i forsikringspris for etterlattepensjon. Betalingen tas fra avsetningen som er satt av 
og er ikke noe som bedriften har betalt for. Om tallet er positivt kan det ha skjedd en endring på 
avtalen f.eks. en avtaleflytt for et medlem på avtalen. 
 
Garantert rente    
Tilført rente i henhold til rentegarantien på avtalen. Om det er negativt beløp, så kan det ha skjedd 
en endring på avtalen 
 
Dødelighetsarv    
Viser forsikringsteknisk beregnet beløp som er tilført pga. estimert dødsfall i kollektivet. Om det er 
negativt beløp, så kan det ha skjedd en endring på avtalen. 
 
Avsetninger til betalingsfritak per 31.12.2021 
Beløpet som er satt av til for å dekke forventet betalingsfritak for medlemmene som er uføre. 
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Administrasjonsreserver  
 
Administrasjonsreserver 01.01.2021  
Beløpet som er satt av til for å dekke fremtidige kostnader til administrasjon av uførepensjon og/eller 
etterlattepensjon. 
 
Endringer  
Endring i avsetninger som kan være på grunn av nye uføre, endringer i uføregrad, 
reaktivering/friskmelding, reaktiveringsarv, beregningstekniske avstemninger og endring på grunn av 
avtaleskift for medlemmer, fisjoner og fusjoner. 
 
Trukket kostnader  
Det som er betalt for kostnader til administrasjon av uførepensjon og/eller etterlattepensjon. 

 
Garantert rente    
Tilført rente i henhold til rentegarantien på avtalen. Om det er negativt beløp, så kan det ha skjedd 
en endring på avtalen 
 
Dødelighetsarv    
Viser forsikringsteknisk beregnet beløp som er tilført pga. estimert dødsfall i kollektivet. Om det er 
negativt beløp, så kan det ha skjedd en endring på avtalen. 
 
Administrasjonsreserver per 31.12.2021 
Beløpet som er satt av til for å dekke fremtidige kostnader til administrasjon av uførepensjon og/eller 
etterlattepensjon ved årets slutt. 

 

 

Reguleringsfond for betalingsfritak  
 
Saldo per 01.01.2021 
Beløpet på reguleringsfondet per 1.1 
 
Overskudd utover G-vekst   
Fra avkastningsoverskudd   
Fra risikooverskudd  
 

Brukt til regulering av medlemmer  
Hvis overskuddet til medlemmene var lavere enn G-vekst har det manglende beløpet for å dekke G-
regulering blitt tatt fra dette reguleringsfondet. 
 
Endringer   
Innbetalinger, avtalebytte, overføringer mellom avtaler 
 
Avkastning    
Reguleringsfondet sin egen avkasting 
 
Saldo per 31.12.2021 
Beløpet på reguleringsfondet per 31.12 
 

Reguleringsfond for uførepensjon   
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Saldo per 01.01.2021  
Beløpet på reguleringsfondet per 1.1 
 
Overskudd utover G-vekst   
Fra avkastningsoverskudd   
Fra risikooverskudd  
 

Brukt til regulering av medlemmer  
Hvis overskuddet til medlemmene var lavere enn G-vekst har det manglende beløpet for å dekke G-
regulering blitt tatt fra dette reguleringsfondet. 
 
Endringer   
Innbetalinger, avtalebytte, overføringer mellom avtaler  
 
Avkastning    
Reguleringsfondet sin egen avkasting  
 
Saldo per 31.12.2021 
Beløpet på reguleringsfondet per 31.12 

 

Reguleringsfond for betalingsfritak 
Noe tekst her 

 

 

 


