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Aktuarfunksjonen under IORP II
Ansvarshavende Aktuar

Godkjent av Finanstilsynet
• Beregne
• Kontrollere
• Vurdere
• Melde
• Statistikk

Utøvende Aktuar
Skal være egnet

• Beregne
• Melde
• Statistikk

Kontrollerende Aktuar
Skal være egnet

• Kontrollere
• Vurdere



Utøvende aktuar Kontrollerende aktuar



Todeling av 
aktuarfunksjonen

Klart krav til å skille mellom utøvende og 
kontrollerende aktuar

Samspillet mellom disse er avgjørende for gode 
prosesser på området 

– Kontrollerende aktuar må ikke komme for tidlig inn i 
prosessen, men heller ikke kommunisere sine 
vurderinger for sent i prosessen slik at det går hele 
veien til styret

Dokumentere prosess og kommunikasjon mellom de 
to aktuarene

– Her har styret mulighet til å følge opp utøvelsen av de 
to aktuarrollene

∞

∞

∞



Egnethet

❖ Aktuarfunksjonen inngår som en av 
pensjonskassens nøkkelfunksjoner

❖ Finanstilsynet vurderer egnethet når de tildeler 
konsesjon, etter dette er det pensjonskassens 
plikt til å påse at personer som innehar 
nøkkelfunksjoner oppfyller lovens krav til 
egnethet

❖ Det skal sendes melding til finanstilsynet ved 
skifte av nøkkelpersoner

❖ Egnethetskravene gjelder også for personer og 
enheter som har fått utkontraktert 
nøkkelfunksjoner til seg

∞

∞

∞

∞



Organisering av 
aktuarfunksjonen

❖ Pensjonskassen kan velge egenproduksjon eller å 
utkontraktere enten utøvende eller kontrollerende 
aktuar, eller begge to til et eller to selskaper

❖ Pensjonskassen har meldeplikt for nye avtaler om 
utkontraktering av aktuarfunksjonen og skal til 
enhver tid ha oversikt over den utkontrakterte 
virksomheten med en beskrivelse av hvordan 
pensjonskassen vil følge opp sitt ansvar i forhold 
til den utkontrakterte virksomheten, samt en 
risikovurdering av utkontrakteringen

∞

∞



Forholdet mellom risikostyringsfunksjonen 
og aktuarfunksjonen

• Kan etter lovverket være samme person som innehar de to rollene

‐ Viktig at pensjonskassens styre vurderer om dette er hensiktsmessig for pensjonskassen ettersom de da i praksis mister en 

kontrollfunksjon

• Dersom nøkkelfunksjonene innehas av to ulike personer vil det være en mulighet for at disse vurderer risikoer på 

forskingsområdet ulikt. Dette kan tilføre pensjonskassen merverdi ved at risikoene knyttet til forpliktelsene blir vurdert i 

ulike sammenhenger

‐ Viktig at pensjonskassens styre definerer ansvarsområdene til den enkelte funksjon for å unngå dobbeltarbeid og eventuelle 

konflikter. Pensjonskassens styre må legge til rette for god samhandling mellom de to kontrollfunksjonene

Risikostyringsfunksjonen
Funksjon med ansvar for å påse at risikoene (inkl. 
forsikringsteknisk risiko) blir identifisert, målt, styrt, 
overvåket og rapportert. 

Totalrisiko

Aktuarfunksjon
Skal påse at pensjonskassens virksomhet til enhver tid 
blir drevet på en forsikringsteknisk forsvarlig måte

Risiko forpliktelser

∞

∞


