Kapittel 6.1: Årsregnskap – Årsregnskap for Statens pensjonskasse

Note 10 | Pensjons– og forsikringsutbetalinger
Pensjoner						
Utbetalte pensjoner utgjør 28,8 milliarder kroner i 2019, sammenlignet med 27,6 milliarder
kroner i 2018. Økningen skjer primært som følge av økning i grunnbeløpet i folketrygden og
økning i antall pensjonister. Utbetalingene inkluderer pensjoner som er utbetalt for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, som er blant ordningene
som administreres av SPK.

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har gitt SPK fullmakt til å
behandle og utbetale erstatninger på vegne av dem. Dette gjelder erstatninger knyttet til
skadetilfeller i utenlandsoppdrag, engangserstatninger knyttet til dødsfall og invaliditet ved
avtjening av verneplikten samt utbetalinger i forbindelse med bilskadeordningen i staten.
Samlet er det utbetalt 68,4 millioner kroner knyttet til disse belastningsfullmaktene i 2019.
Tilsvarende beløp for 2018 utgjorde 54,5 millioner kroner.

I henhold til overføringsavtalen mottar SPK refusjon av pensjoner som er utbetalt på vegne
av andre pensjonsleverandører. I 2019 utgjorde disse refusjonene 637 millioner kroner.		
									
Det er i 2019 avskrevet 23 millioner kroner i forbindelse med for mye utbetalt pensjon, fordelt
på 5.050 pensjonssaker. Tilsvarende utgjorde avskrivninger av for mye utbetalte pensjoner 37
millioner kroner i 2018 . Renter ved for sent utbetalte refusjonspensjoner utgjorde 2 millioner
kroner i 2019 sammenlignet med 0,5 millioner kroner i 2018.

Øvrige utgifter
Det er i 2019 utgiftsført 564 millioner kroner for kjøp av tjenester i forbindelse med administrasjon av forsikringsordningene, sammenlignet med 576 millioner kroner i 2018.

Avskrivninger knyttet til for mye utbetalt pensjon skyldes blant annet at det oppdages feil
som pensjonisten ikke kan holdes ansvarlig for, at kravene ikke er over ett rettsgebyr, som er
grensen SPK har satt for å forfølge kravet, samt foreldelse. Foreldelse vurderes ut ifra det tidspunktet feilutbetalingen skjedde, og ikke fra det tidspunktet SPK oppdaget feilutbetalingen.
Der hvor hele eller deler av kravet er foreldet jf. Foreldelsesloven, er SPKs praksis at retten
til motregning i fremtidige ytelser, jf. Foreldelsesloven § 26 bokstav b, anvendes før beløpet
frafalles.
						
Personskade- og gruppelivserstatninger
Utbetalte yrkesskadeerstatninger utgjør netto 48,7 millioner kroner i 2019, sammenlignet
med 76,5 millioner kroner i 2018. Beløpet inkluderer refusjon til folketrygden på 120 prosent
av foregående års utbetalinger av erstatninger i henhold til lov om yrkesskadeforsikring.
Dette utgjorde 23 millioner kroner i 2019.

I 2019 utbetalte SPK 0,5 millioner kroner i vartpenger og arbeidsgiveravgift sammenlignet
med 2,5 millioner i 2018. Vartpenger er en økonomisk støtteordning for ansatte som blir overtallige og oppsagte fra ikke-statlige virksomheter med medlemskap i Statens pensjonskasse.
Vartpengeordningen i SPK fases ut med virkning fra 1. mars 2016. For virksomheter som ikke
tidligere har søkt om og blitt fritatt fra vartpengeordningen, betyr dette at ansatte som blir
sagt opp etter denne datoen ikke lenger vil ha krav på vartpenger. De som allerede mottar
vartpenger, vil fortsette å motta vartpenger som før.
Regnskapet er i 2019 belastet med 24 millioner kroner i beregnet arbeidsgiveravgift til folketrygden av beregnet arbeidsgiverandel og medlemsandel for virksomheter som ikke er pålagt å betale arbeidsgiverandel og medlemsandel direkte til Statens pensjonskasse. Beløpet
utgjør en teknisk beregning av arbeidsgiveravgiften. Til sammenligning viser tilsvarende tall
for 2018 også en beregnet arbeidsgiveravgift på 24 millioner kroner.				
		

Utbetalte yrkesskadeerstatninger varierer fra år til år avhengig av blant annet når skaden blir
meldt SPK, skadelidtes behandlingsbehov, skadelidtes alder, skadeomfang og endringer i
rettstilstanden.
Utbetalte gruppelivserstatninger utgjør 153 millioner kroner i 2019, sammenlignet med 180
millioner kroner i 2018. Utbetalte erstatninger det enkelte år avhenger både av antall saker
(innmeldte dødsfall som gir rett til erstatningsutbetaling) og erstatningsbeløpet i de enkelte
sakene. Erstatningsbeløpet avhenger blant annet av antall barn under 25 år.
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Kapittel 6.1: Årsregnskap – Årsregnskap for Statens pensjonskasse

Note 10 forts. | Pensjons– og forsikringsutbetalinger
2019

2018

Utgifter
Alderspensjoner

16 078 747 769

15 238 410 697

Særalderspensjon

2 845 403 224

2 663 666 305

Uførepensjon

2 304 621 192

2 325 708 414

Ektefellepensjon

3 845 460 296

3 719 677 719

Barnepensjon
Avtalefestet pensjon (AFP)
Sum utbetalte pensjoner inkl. renter ved for sen utbetaling
Mottatt refusjon utbetalte pensjoner for andre ordninger (-)
Avskrivning utbetalte pensjoner
Renter ved for sent utbetalte refusjonspensjoner

118 253 595

118 735 797

3 604 027 955

3 485 729 716

28 796 514 031

27 551 928 648

-637 396 587

-614 404 515

22 668 744

37 457 490

2 018 178

473 124

Utbetalte yrkesskadeerstatninger (inkl. avgift NAV og div. honorarer)

52 897 484

78 772 800

Mottatt refusjon fra arbeidsgiver for utbetalte yrkesskadeerstatninger (-)

-4 197 469

-2 273 238

152 954 151

180 224 131

Utbetalte gruppelivserstatninger
Utbetalte personskadeerstatninger på vegne av Forsvaret og
Justisdepartementet (inkl. div. honorarer)
Sum utbetalte forsikringserstatninger
Administrasjonskostnader
Utbetalte vartpenger og arbeidsgiveravgift
Refusjon vartpenger fra arbeidsgiver (-)
Beregnet arbeidsgiveravgift til folketrygden
Sum øvrige utgifter
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68 402 520

54 491 283

28 453 861 052

27 286 669 723

564 465 266

575 730 555

501 679

5 974 613

-

-3 505 947

24 000 000

24 000 000

588 966 945

602 199 221
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