Nyhetsbrev 13.04.2012
Actecan har snart vært i drift i ett år. I den forbindelse har vi laget et lite nyhetsbrev, både til
informasjon og til inspirasjon. Dette nyhetsbrevet inneholder opplysninger om:
utvidelse i Actecan
enkelte oppdrag Actecan har hatt det siste året

Utvidelse i Actecan
Erling Falk har nylig sluttet i ledelsen i Sparebank 1
Skadeforsikring og er ny i Actecan-teamet. Litt informasjon
om Erling:
aktuar
erfaring fra forsikringsbransjen siden 1971
18 år som ansvarshavende aktuar i livselskap
Med Erling på laget har Actecan både utvidet sin kompetanse
og kapasiteten er økt.

Enkelte oppdrag Actecan har hatt det siste året

Stikkord

«Hvordan sikre kommunene best mulig avkastning på sine
midler» (oppdragsgiver Pensjonskontoret), se her.

Vurdering av forvaltningsstrategi i
livselskap kontra pensjonskasser
Økte buffere, lavere rentegaranti og
større mulighet for individuelle
buffere vil kunne gi økt avkastning
på sikt
Sluttgaranti ikke løsningen
Kommunene kan etterspørre andre
produktegenskaper

Diverse bistand knyttet til Banklovkommisjonens arbeid og
tilhørende Think tank

Tjenestepensjon i privat sektor
legges om
Vil det «nye» produktet være bra for
bedrift og ansatt?
Blir rammene for innskudd endret
samtidig?
Vil det bli tillatt å fortsette med
dagens ytelsesordninger?

Etterlattepensjonsordningen i folketrygden
(oppdragsgiver Arbeidsdepartementet, utføres sammen
med Proba Samfunnsanalyse, pågår)

Ny alderspensjon i folketrygden
medfører behov for endringer i
etterlattepensjon
Hvor mange får etterlattepensjon,
og hvordan er fordelingsprofilen?
Hvordan kan nye modeller
utformes?
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Studietur til Danmark, Sverige, Finland og Nederland for å
studere pensjonssystemene
(oppdragsgiver Akademikerne)

Nettsider om pensjon
(blant annet for Senter for Seniorpolitikk)

Både ytelses-, innskudds- og
folketrygdsystemene er forskjellige i
ulike land
Bidrag fra arbeidsgiver, arbeidstaker
og stat varierer
Norge har høyest pensjonsalder,
men flere land vurderer å heve sin
pensjonsalder eller innføre
levealdersjustering på forskjellige
måter
Oversikt over de viktigste
elementene i folketrygden,
offentlige og private ordninger, og
forskjeller og likheter i disse
ordningene

Beregning av egenkapitalkrav
(oppdragsgiver Fagforbundet)

Sammenheng mellom investeringer,
risikovekting og egenkapital i
forsikringsselskap og pensjonskasser

Hvordan utenlandske statsborgere som har arbeidet i
Norge kan få informasjon om sine pensjonsrettigheter
(oppdragsgiver Norsk Pensjon)

Internasjonale prosesser
Kartlegging av omfang, gjeldende
regelverk og muligheter innenfor
dagens løsning
Mer og bedre tilpasset informasjon
på nettsiden til Norsk Pensjon
Alternativ løsning med lavere
identifikasjonskrav enn i dag

Blant andre oppdrag kan nevnes:
rammeavtale med Akademikerne
diverse foredrag
strategiseminarer
lærebøker, informasjonsmateriell og artikler om forsikring og pensjon
høringsuttalelser
kronikker
beregning av pensjonsforpliktelser og andre aktuarielle beregninger
styreverv i pensjonskasse
I tillegg har Actecan nylig vunnet en anbudskonkurranse om å levere aktuartjenester til
Arbeidsdepartementet.
Ta gjerne kontakt med en i Actecans team, og se nettsiden www.actecan.no:

sissel.rodevand@actecan.no
Tlf: 900 58 357

fredrik.haugen@actecan.no
Tlf: 971 50 531

erling.falk@actecan.no
Tlf: 976 49 708

Hvis du ikke vil motta flere nyhetsbrev fra Actecan, vennligst gi tilbakemelding til post@actecan.no

2/2

