Nyhetsbrev julen 2013
2013 har vært et begivenhetsrikt år for oss i Actecan med mange og varierte arbeidsoppgaver. I
dette nyhetsbrevet finner du litt informasjon om noen av de ulike prosjektene vi har hatt. Du
kan også gå inn på www.actecan.no for å sjekke offentlig tilgjengelige artikler og rapporter.
Rapporter/notater
Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger av konkurranseutsetting av offentlige
tjenester, kommende rapport
Delrapport i felles utredningsprosjekt med Oslo Economics og Arbeidsforskningsinstituttet
for Arbeidsdepartementet
Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov, notat 2013
Hvordan beregne premien i ny tjenestepensjon, og hvordan oppfatte denne ordningen som
kjønnsnøytral
Den kostbare senioren, fakta eller myte, rapport nr. 6 2013
Ytelsesordninger ikke så dyre ved ansettelse av eldre arbeidstakere som antatt
Overgang fra gammelt til nytt, rapport nr. 3 2013
Manglende regulering av tidligere rettigheter gir overraskende lav pensjon ved overgang til
ny tjenestepensjon for de som er i en ytelsesordning i dag
Hvis livsvarig AFP i offentlig sektor, rapport nr. 2 2013
Hvordan utforme en ev. livsvarig AFP i offentlig sektor etter modell av privat AFP slik at ingen
«faller utenfor»
Vurdering av Innovasjon Norges pensjonsordning i Statens pensjonskasse, rapport nr. 1 2013
En vurdering av effektene for pensjoner, likviditet og regnskap, samt andre forhold som kan
bli påvirket ved å beholde eller endre dagens pensjonsordning i SPK

Eksempler på andre oppdrag
Vurdering av konsekvenser og bistand i endringsprosesser ved endringer av
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pensjonsordninger for bedrifter og organisasjoner:
o endring av ytelsene
o overgang til AFP kontra annen tidligpensjonsordning
o endrete vilkår
Vurdering av statens pensjonsforpliktelser
Gjennomgang av pensjonsveilederen
Gjennomgang og kvalitetssikring av diverse beregningsmoduler i Norsk Pensjon
Rammeavtale med Arbeidsdepartementet
Rammeavtale med Akademikerne
Bistand til Frischsenteret i deres arbeid med evaluering av pensjonsreformen
Utredning av interkommunal pensjonskasse
Kvalitetssikring av Solvens II-beregninger
Diverse artikler om forsikring og pensjon, blant annet som faste spaltister i Magma
Diverse foredrag om pensjon og ledelse av paneldebatter, blant annet ledet første del av
Forsikringsforeningens konferanse, holdt foredrag på Pensjonskassekonferansen i 2013,
ledet paneldebatt på NHOs forsikringskonferanse
Oppdatering av nettsider om pensjon, utarbeidelse av informasjonsmateriell, gjennomgang
av pensjonsordninger og individuelle pensjoner for ansatte
Veiledning i pensjonsspørsmål for medlemmer i fagforening
Hjelp til høringsuttalelser, leserinnlegg til aviser m.m.
Beregning av pensjonsforpliktelser og andre aktuarielle beregninger, ofte i forbindelse med
pågående eller mulige rettssaker
Styreverv i pensjonskasse
Sissel leder det offentlig utnevnte utvalget som utreder pensjonsordningen for sjømenn
Med de beste ønsker om en riktig god jul og et enda bedre nytt år fra
Sissel og Fredrik

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

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

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