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Bakgrunn for omleggingen

• Mangler opplysninger i dagens rapportering til nasjonalregnskapet

• Utvidede internasjonale statistikkforpliktelser til Eurostat og IMF

• Ikke lagt om siden etableringen i 2008

◦ => behov for gjennomgang av både innhold og struktur

• Ønsker mest mulig lik rapporteringen for livsforsikringsforetak og pensjonskasser



Internasjonale statistikkforpliktelser
• Norge er gjennom EØS-avtalen underlagt flere statistikkforpliktelser, herunder:

◦ Nasjonalregnskapet, som skal følge den europeiske nasjonalregnskapsstandarden (ESA) som er fullt ut 

harmonisert med FNs nasjonalregnskapsstandard (SNA)

◦ Omfattende krav knyttet til pensjonsforpliktelser og endring i disse – både fonderte og ufonderte.  Bygger på 

prinsippene i nasjonalregnskapet

◦ Strukturforordningen med utvalgte variable for forsikring og pensjonskasser

• I tillegg er Norge pålagt omfattende landfordelt rapportering til IMF, samt 

rapportering til OECD



Behov for nasjonalregnskapet

• Nasjonalregnskapet er et lukket regnskapssystem for hele den norske økonomien –

følger opptjeningsprinsippet

• Pensjonsforpliktelsene som inngår er opptjente, aktuarberegnede forpliktelser

• Erstatninger er utbetaling av oppsparte midler

• Premien skal dekomponeres i spareelement, risikoelement og tjenestelement

• Produksjonen er definert som tjenesteelementet av premien, med tillegg av bidraget 

fra administrasjonsreserven for fripoliser / ikke-premiebetalende ordninger (samt andel av 

overskuddet fra fripoliser)



Behov for nasjonalregnskapet # virksomhetslovgivningen
• Tankegangen bak strømmene i nasjonalregnskapet samsvarer rimelig godt med 

tankegangen i resultat-/elementanalysen.  I grove trekk kan vi si at;

◦ Renteresultatet gir - med tillegg av overskuddet som tilføres - strømmene som reinvesteres

◦ Risikoresultatet gir strømmene knyttet til endret risiko

◦ Administrasjonsresultatet viser produksjonen

◦ Styrking av reserver er omvurderinger i nasjonalregnskapssystemet

• Behandlingen i nasjonalregnskapet varierer noe med type ordning / bransje

• Siden nasjonalregnskapet må ha hele selskapsregnskapet, betyr dette at skillet 

mellom teknisk og ikke-teknisk regnskap også er viktig



 Residualer  

 Tomme celler og celler utenfor kjerneregnskapet

Oppdatert 15.05.2018

Pension manager 

(anvarlig 

forvaltningsenhet)

Innskuddsbaserte 

ordninger (Defined 

contribution schemes)   

Oppdatert 11.11.2019

Ytelsesbaserte ordninger 

(Defined benefit schemes 

and other non-def contri 

schemes) Total 

Klassifisert i finansielle 

foretak                            

(Classified in financial 

corporations) 

Klassifisert i offentlig 

forvaltning (SPK)           

(Classified in general 

government)

Kolonne nr A B C E G H I J

1 118 240 477 755 595 995 479 837 1 075 832

2 24 145 36 275 60 420 51 357 111 777

Arb g betalte premier (+) 20 404 20 582 40 986 36 267 77 253

Arb g beregnede premier (+) 1 235 1 235 806 2 041

Hush betalte premier (+) 3 176 3 176 6 191 9 367

Avkastning / past service (+) 4 425 14 625 19 050 12 021 31 071

Tjenester (-) -684 -3 343 -4 027 -3 928 -7 955

3 Andre aktuariske endr. (+)

4 Utbetalte pensjoner  (-) 1 002 18 273 19 275 22 216 41 491

5 Sum transaksjoner (2 + 3 - 4) 23 143 18 002 41 145 29 141 70 286

Andre transaksjoner (+/-) 368 395 763 -763 0

6 Flytting av reserver 368 395 763 -763 0

7 Reformer 0 0

8 Verdiendringer  (+/-) -123 0 -123 -9 048 -9 171

9 Volumendringer  (+/-) 0 7 700 7 700 0 7 700

10 141 628 503 852 645 898 499 167 1 144 647

PENSJONSFORPLIKTELSER

s128100 Livsforsikringsselskaper & s129100 Pensjonskasser - objekt 630 Reserver i pensjonsforsikring s131000 Statsforvaltningen
Sum 

pensjons- 

ordningene 

(total 

pension 

schemes)

Opptjente 

rettigheter 

for utenl 

hushold.       

(Counter-

parts: non-

resident 

househ) 

KJERNEREGNSKAPET / LØPENDE PUBLISERT NASJONALREGNSKAP UTENFOR KJERNEREGNSKAPET 

(Core national accounts) (Not in the core national accounts)

Tjenestepensjoner i næringslivet (non-general government)

Ytelsesbaserte ordninger (Defined benefit schemes)

Folketrygden                    

(Social security pension 

schemes)

AVSLUTNINGSBALANSE

Offentlig forvaltning (general government)

TRANSAKSJONER 

ÅPNINGSBALANSE

ANDRE ENDRINGER

Pensjonsrettigheter

Pensjonsrettigheter

Økning i opptjenterettigheter (+)



Arbeidet
• Arbeid med omlegging av FORT startet våren 2019 i SSB

• Samarbeid med Finanstilsynet og representanter fra forsikringsforetakene høsten 

2020 og utsending av forslag til ny FORT til alle forsikringsforetak i desember

◦ Begrenset med innspill – kun mindre endringer er gjort etter desember 2020

• Arbeidet med omlegging av PORT startet våren 2021

◦ Ble oppfordret av rapportører som leverer data både for livsforsikring og pensjonskasser

• Forslag til ny PORT ble sendt ut i juni

◦ Begrensede tilbakemeldinger – ingen sterke motforestillinger



Generelt om ny rapportering
• Hyppighet og frister:

◦ Det er fortsatt foreslått kun årsrapportering med frist 31.03 – som i dag

• Veiledning:

◦ Dagens generelle veiledning, veiledning til postene og statistiske kjennetegn er slått sammen i ett dokument 

som er delt i tre deler

• Linker vil bli utarbeidet – men er angitt i kodelistene:

◦ Ikke lenger link til hver underpost i oppstillingsplanen

◦ To hovedposter er også slått sammen  - hovedpost 3 og 5 i balansen

• Feilkontrollnotat

• Regnearksmaler er under utarbeiding



Generelt om kodelistene i ny rapportering

• Noe forenkling – noe utvidelse

• Nye koder tvers gjennom, harmonisert med ny FORT

• Rapportnummer er endret

• Antall rapporter er økt til 4 – fordi landfordelt balanse er flyttet ut i egen rapport



Kort om endringene i kodelistene

• Rapport 10. Årsbalanse (dagens rapport 50): 

◦ Relativt lik dagens – noe redusert:

- Enkelte poster er slått sammen

- Noe endret struktur – pantfelt i stedet for underposter

- Poster er flyttet fra dagens rapport 51 – løpetid på rentebærende verdipapirer og tapsnedskrivninger

• Rapport 13. Landfordelt balanse (fra dagens rapport 51):  

◦ Mer aggregert objektsinndeling

◦ Men: Utvidet med innenlandske fordringer og gjeld og med norsk/utenlandsk valuta



Kort om endringene i kodelistene, forts.

• Rapport 21. Resultatregnskap med endringer i egenkapital (dagens rapport 20):

◦ Noe redusert samlet omfang, men en del endringer i oppdelingen av postene:

- Innført skillet mellom teknisk og ikke-teknisk regnskap for enkelte poster – erstatter portefølje og oppdeling

- En del poster er slått sammen – eks. endringer i fond (tatt inn i resultatanalysen)

- Endret spesifikasjon av driftskostnader

- Av- og nedskrivning, verdiendringer og gevinst tap på ikke-finansielle eiendeler er skilt fra de finansielle og 

plassert på kostnadssiden

◦ Flyttet endringer i egenkapital fra dagens rapport 51 til resultatregnskapet og redusert antallet poster



Kort om endringene, forts.

• Rapport 12. Tilleggsspesifikasjoner (dagens rapport 51):

◦Samlet er rapporten redusert, men enkelte nye poster er innført eller utvidet

◦Årlig resultat-/elementanalyse er endret og utvidet med fordeling på hovedbransje

(erstatter blant annet spesifikasjon av endringer i fond i dagens rapport 20, samt gir informasjon som 

mangler i dag til nasjonalregnskapet)

◦ Innført ny post for spesifikasjon av hovedbransje for premiereserve mv. 

◦ Innført ny post for frigjort tilleggsavsetning med fordeling på hovedbransje



Videre arbeid

• Hjemmeside for Ny PORT - https://www.ssb.no/innrapportering/port

• Utsending av endelig materiale i løpet av desember 2021

◦ Viktig at pensjonskassene melder tilbake om feil og mangler i rapporteringsmateriellet

◦ Veiledningen vil bli løpende oppdatert etter hvert som vi får innspill

• Testrapportering høst 2022

◦ Fra et utvalg

• Ny rapportering fra 2022 med første rapportering 31. mars 2023

https://www.ssb.no/innrapportering/port


Takk!


