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Sammen
drag
Denne rapporten gir en oversikt over solvens og finansiell stilling for
Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA. Tallene som
presenteres for Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA
vil avvike. Hovedårsaken til dette er at Gjensidige Forsikring ASAs
datterselskaper behandles som aksjeinvesteringer for Gjensidige
Forsikring ASA, mens alle balansepostene i datterselskapene
fullkonsolideres når tallene beregnes for Gjensidige Forsikring konsern.
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SAMMENDRAG

Gjensidige er et nordisk forsikringsselskap. Konsernet sikrer liv,
helse og verdier i Norge, Danmark, Sverige, Litauen, Latvia og
Estland. Gjensidige Forsikring ASA er morselskapet i Gjensidige
Forsikring konsern.
Gjensidige leverte meget gode resultater i 2021, og foretaket
leverte på alle sine finansielle mål. Skadeforsikringsresultatet
for Gjensidige Forsikring konsern i 2021 var 5 718 millioner
kroner sammenlignet med 5 076 millioner kroner i 2020.
Investeringsresultatet for investeringsporteføljen1 i 2021 var
3 063 millioner kroner sammenlignet med 1 342 millioner kroner
i 2020.
Systemet for risikostyring og internkontroll omfatter hele
konsernet. Hovedprinsippet er at styrende dokumenter
og retningslinjer, godkjent av Gjensidige Forsikring ASA,
også skal godkjennes av datterselskapene i konsernet.
Generalforsamlingen er det øverste organet for Gjensidige
Forsikring ASA, mens styret har høyeste myndighet i ledelsen
av foretaket. Konsernsjefen er overordnet ansvarlig for den
daglige driften av Gjensidige Forsikring ASA. Gjensidiges
risikostyringssystem er sentralisert og organisert basert på en
tre linjersmodell. Første linje består av den daglige driften og
styringen av virksomheten. Andre linje består av risikokontroll,
og inkluderer risikostyringsfunksjon, compliancefunksjon,
aktuarfunksjon og konsernsikkerhet. Tredje linje er
internrevisjonsfunksjonen.

Skade- og helseforsikring utgjør størst risiko og bidrar mest til
kapitalkravet, men også markedsrisiko utgjør en vesentlig risiko
og er en stor del av kapitalkravet.
Tellende ansvarlig kapital er eiendeler minus forpliktelser,
men med tillegg for ansvarlige lån. Verdsettingen er basert på
markedsverdier i tråd med Solvens II-prinsipper.
Gjensidige skal ha en kapitalisering som til enhver tid er tilpasset
konsernets strategiske mål og risikoappetitt. Konsernet skal
opprettholde finansiell handlefrihet og samtidig ha en streng
kapitaldisiplin som understøtter målsatt egenkapitalavkastning.
Gjensidige har som mål å utbetale høye og stabile nominelle
utbytter til sine aksjeeiere. Gjensidige vil i tillegg over tid
utbetale overskuddskapital. Gjensidige vil benytte seg av
ansvarlige lån og annen fremmedkapital, på en ansvarlig
og verdioptimaliserende måte og innenfor de rammer som
myndigheter og ratingbyråene fastsetter.
Detaljer knyttet til solvenskapitalkravet, tellende ansvarlig
kapital, overskuddskapital og solvensmargin er presentert
i tabell 1 for Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige
Forsikring ASA. Tellende ansvarlig kapital øker fra 2020 til 2021.
Årets resultat bidrar positivt, mens utbytte reduserer tellende
kapital. Oppkjøp av NEM Forsikring A/S og bompengeselskaper
reduserer tellende kapital grunnet økte immaterielle eiendeler.
Solvenskapitalkravet øker fra 2020 til 2021. Skade- og

helseforsikringsrisiko og livsforsikingsrisiko øker som følge
av vekst. Markedsrisiko øker som følge av økt eksponering
mot eiendom og aksjer, samt økt markedsrisiko knyttet til
livsforsikring.
Gjensidige Forsikring ASA og AMF Pensionsförsäkring AB inngikk
i desember 2021 avtale om salg av sine respektive 50 prosent
eierandeler i Oslo Areal til Entra ASA, til en samlet pris på ca.
13,55 milliarder kroner. Formålet med salget er å gi større rom
for strategisk utvikling av Oslo Areal. Gjensidige mottok et
salgsproveny på 6,8 milliarder kroner for sin 50 prosent eierandel
ved gjennomføring av transaksjonen i januar 2022. Gevinsten
beløper seg til ca. 2 milliarder kroner, hvorav 1,2 milliarder kroner
ble regnskapsført i konsernets resultat for 4. kvartal 2021, og de
resterende ca. 0,8 milliarder kroner regnskapsføres i konsernets
1. kvartal 2022 resultat.
I desember 2021 inngikk Gjensidige Forsikring ASA avtale om å
kjøpe Falcks veihjelpsselskaper i Norge, Sverige, Finland, Estland
og Litauen (Falck RSA Nordic and Baltics) fra Falck-gruppen for
1,4 milliarder svenske kroner. Transaksjonen ble gjennomført
1. kvartal 2022.
Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA
benytter ikke volatilitetsjustering eller overgangsregler.
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Tabell 1: Solvenskapitalkrav for hver risikomodul (tall i NOK millioner)
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SAMMENDRAG

Gjensidige Forsikring ASA

2021

2020

2021

2020

22 641

20 936

22 101

20 294

Skade- og helseforsikringsrisiko

9 321

8 649

9 090

8 491

Livsforsikringsrisiko

2 052

1 450

-

-

Markedsrisiko

7 688

6 501

6 951

5 876

Motpartsrisiko

309

332

230

303

Diversifisering

(5 179)

(4 372)

(3 511)

(3 148)

Basis solvenskapitalkrav

14 191

12 560

12 760

11 522

975

911

873

814

Justeringer for tapsabsorberende evne av utsatt skatt og forsikringstekniske avsetninger

(3 269)

(2 969)

(2 861)

(2 678)

Solvenskapitalkrav

11 897

10 502

10 772

9 658

Solvensmargin

190 %

199 %

205 %

210 %

Tellende ansvarlig kapital til å dekke solvenskapitalkravet

Operasjonell risiko
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A.1 Virksomhet
Gjensidige er et nordisk skadeforsikringsselskap. Konsernet
sikrer liv, helse og verdier i Norge, Danmark, Sverige, Litauen,
Latvia og Estland. I Norge tilbys i tillegg produkter innen
pensjon og sparing.
Gjensidige Forsikring ASA er et allmennaksjeselskap
notert på Oslo Børs og er morforetaket til Gjensidige
Forsikring konsern. Gjensidige Forsikring ASA tilbyr helseog skadeforsikringsprodukter. Pensjon, investerings- og
spareprodukter tilbys gjennom datterforetaket Gjensidige
Pensjonsforsikring AS. Mer informasjon om Gjensidiges
produkter og geografiske områder finnes i kapittel A.2.
Tilsynsmyndigheten ansvarlig for finansielt tilsyn av både
konsernet og Gjensidige Forsikring ASA er det norske
Finanstilsynet; e-post: post@finanstilsynet.no, telefon
+47 22 93 98 00.
Ekstern revisor per 31. desember 2021 er Deloitte AS;
Kontaktdetaljer er gitt på www.deloitte.no.
Gjensidigestiftelsen, lokalisert i Oslo, Norge, er den største
aksjonæren i Gjensidige Forsikring ASA, med et eierskap på
62,2 prosent. Det er ingen andre aksjonærer med et eierskap
over 10 prosent. Andel stemmer er lik eierskapsandel.

VIRKSOMHET OG RESULTATER

Figur 1: Forenklet struktur for Gjensidige Forsikring konsern

Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige
Pensjonsforsikring AS

Gjensidige
Forsikring ASA

Gjensidige
Forsikring ASA

NEM
Forsikring A/S

ADB
Gjensidige

Norge

Svensk filial

Dansk filial

Danmark

Litauen

Latvisk
Filial

Estlandsk
Filial

Latvia

Estland

Datterselskap
Filial

Pensjon

Skadeforsikring

Figur 1 viser en forenklet struktur for Gjensidige Forsikring
konsern.
I tillegg til de selskapene vist i figur 1 blir tjenester knyttet
til veihjelp og innkreving av bompenger tilbudt gjennom det
heleide selskapet Gjensidige Mobility group AS med tilhørende
datterselskaper. Drift, utvikling, innkjøp og leverandøroppfølging
av tjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi
utføres i tillegg i det heleide datterselskapet Gjensidige
Business Services AB.

Foretakene som er underlagt Solvens II-regelverket (innført i
Norge gjennom Finansforetaksloven) er Gjensidige Forsikring ASA,
ADB Gjensidige, Gjensidige Pensjonsforsikring AS, og NEM
Forsikring A/S.
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A.2 Forsikringsresultat

Forsikringsresultatet for Gjensidige Forsikring konsern er
beskrevet separat for skadeforsikring og livsforsikring, der
skadeforsikring består av skade- og helseforsikring slik det er
definert i Solvens II-regelverket.

Skadeforsikring
Forsikringsresultatet for 2021 for skadeforsikring ble 5 718
millioner kroner for Gjensidige Forsikring konsern og 5 722
millioner kroner for Gjensidige Forsikring ASA. Sammenlignbare
tall for 2020 var 5 076 millioner kroner for Gjensidige Forsikring
konsern og 4 880 millioner kroner for Gjensidige Forsikring ASA.
Økningen i forsikringsresultat var drevet av 7,3 prosent
vekst i premieinntektene og høyere avviklingsgevinster.
Premieinntektene økte med 8,8 prosent målt i lokal valuta.

VIRKSOMHET OG RESULTATER

Den underliggende frekvensskadeprosenten var uendret.
Justert for effektene av vær- og Covid 19-erstatninger ble
den underliggende frekvensskadeprosenten forbedret med
1,4 prosentpoeng.
Den uvanlig kalde vinteren i Norge i første kvartal resulterte
i vesentlig høyere frost- og brannerstatninger for eiendoms
forsikring sammenlignet med første kvartal i 2020. Påvirkningen
på den underliggende skadeprosenten for året sett under ett var
0,7 prosentpoeng.
Covid-19-pandemien hadde en positiv innvirkning på konsernets
erstatningskostnader, som anslås til om lag 347 millioner kroner
(296), tilsvarende 1,2 prosentpoeng (1,1) på skadeprosenten.
Den positive effekten var primært knyttet til mindre reise
aktivitet og biltrafikk og derav færre meldte skader.
Tabell 2 viser utviklingen i forsikringsresultat på et aggregert nivå
for vesentlige produktgrupper i skadeforsikring.
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VIRKSOMHET OG RESULTATER

Tabell 2: Opptjent premie og forsikringsresultat2 for skadeforsikring per produkt (tall i NOK millioner)
15

Gjensidige Forsikring konsern

17
23

Produkt
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Opptjent premie for egen regning

Forsikringsresultat

Opptjent premie for egen regning

Forsikringsresultat

Forsikring mot utgifter til medisinsk behandling

1 459

74

1 252

80

Forsikring mot inntektstap

1 604

300

1 556

288

Yrkesskadeforsikring

1 155

257

1 155

255

Motorvogn trafikkforsikring

3 443

1 127

2 984

1 129

Øvrig motorvognforsikring

5 661

521

5 413

545

323

50

314

44

Brannforsikring og annen skade på eiendom

9 886

1 540

9 669

1 519

Ansvarsforsikring

1 073

188

1 037

180

Assistanseforsikring

1 105

383

1 083

377

116

75

145

94

Helseforsikring

1 804

434

1 804

432

Annen skadeforsikring

1 506

384

1 490

373

Sjøforsikring, luftfart og transport

Ikke-proporsjonal reassuranse
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Annuiteter fra skadeforsikring knyttet til
helseforsikringsforpliktelser

125

146

Kostnader ikke allokert til bransje

(31)

(42)

Sum i kvantitativ rapport (S.05.01) for skadeforsikring

77
84

29 136

Administrasjonskostnader knyttet til investeringer
og mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring

86

Gjensidige Forsikring ASA

Totalt i regnskap

5 427

27 902

292
29 136

5 718

5 420
302

27 902

5 722

87

90
90

2

Forsikringsresultat er definert som «opptjent premie for egen regning» minus summen av «erstatningskostnader for egen regning», «endring i forsikringstekniske avsetninger
for egen regning» og «driftskostnader» og «øvrige kostnader».
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Tabell 3 viser opptjent premie for egen regning og forsikringsresultat per geografisk område:
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Tabell 3: Opptjent premie og forsikringsresultat per geografisk område (tall i NOK millioner)
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77
84

Gjensidige Forsikring konsern
Land / geografisk område

Opptjent premie for egen regning

Forsikringsresultat

Opptjent premie for egen regning

Forsikringsresultat

20 404

4 671

20 433

4 567

Danmark

5 844

878

5 760

864

Sverige

1 710

68

1 710

31

Norge

Kostnader ikke allokert til bransje
Totalt i kvantitativ rapport (S.05.02) for skadeforsikring
Andre land

90
90

(31)
27 958

5 586

1 179

(159)

Investeringskostnader

(42)
27 902

292

5 420
295

Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring
Sum i regnskap

7
29 136

5 718

27 902

5 722

Livsforsikring
Forsikringsresultatet for livsforsikring i 2021 var 182 millioner kroner, og det sammenlignbare resultatet i 2020 var 131 millioner kroner.

Tabell 4: Opptjent premie og forsikringsresultat for livsforsikring per produkt (tall i NOK millioner)
Gjensidige Pensjonsforsikring AS

86
87

Gjensidige Forsikring ASA

Produkt

Opptjent premie

Forsikringsresultat

Forsikring med overskuddsdeling

392

(11)

Indeksregulerte forsikringer og forsikringer med investeringsvalg

635

(31)

1 026

(42)

Sum i kvantitativ rapport (S.05.01) for livsforsikring
Forvaltningsinntekter

224

Forsikringsresultat (regnskap)

182

Tabell 4 viser utviklingen i forsikringsresultat på et aggregert nivå
for vesentlige produktgrupper i livsforsikring.
Forsikringsresultatet viser resultatet av aktiviteter knyttet
til livsforsikring. Det ekskluderer finansielle inntekter fra
investeringer, men inkluderer verdiendringer på eiendeler
som en konsekvens av endringer i forpliktelser grunnet
finansiell volatilitet. Forvaltningsinntekter er distribusjons
inntekter mottatt fra eksterne fondsforvaltere der Gjensidige
Pensjonsforsikring AS plasserer pensjonskapital. Pensjons
segmentet fikk et sterkere resultat som følge av høyere
driftsinntekter.
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A.3 Investeringsresultat

VIRKSOMHET OG RESULTATER

Investeringer relatert til skadeforsikring og livsforsikring forvaltes
separat.

Forsikring konsern består nærmest utelukkende av den frie
porteføljen i Gjensidige Forsikring ASA.

Gjensidige Forsikring konserns investeringsportefølje
omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak
av investeringene til Gjensidige Pensjonsforsikring AS.
Investeringsporteføljen består av to deler: en sikringsportefølje
og en fri portefølje. Sikringsporteføljen, som skal motsvare
konsernets forsikringstekniske avsetninger, er investert
i rentebærende instrumenter som durasjonsmessig og
valutamessig er tilpasset de forsikringstekniske avsetningene.
Den frie porteføljen består av ulike aktiva. Aktivaallokeringen
i denne porteføljen skal sees i sammenheng med konsernets
kapitalisering og risikokapasitet, samt konsernets løpende
risikoappetitt. Resultater fra bruk av derivater for taktiske
formål og risikostyringsformål er tilordnet de respektive
aktivaklasser, avhengig av hvorvidt derivatene er aksje- eller
rentederivater.

Gjensidige Pensjonsforsikring (GPF) opererer med separate
retningslinjer for eiendelsstyring og investeringsstrategi
godkjent av styret i GPF. Disse spesifiserer mål og rammer for
organiseringen av investeringsaktivitetene. GPF styrer flere
porteføljer inklusive unit-linked, fripoliser, andre konsern
porteføljer og en foretaksportefølje. Unit-linked porteføljen
inneholder ingen garantert finansavkastning, og investerings
risikoen for unit-linked porteføljen er av denne grunn veldig liten.
De andre porteføljene eksponerer foretakets egenkapital for
risiko.

I likhet med Gjensidige Forsikring konserns portefølje, er
Gjensidige Forsikring ASA sin investeringsportefølje også
splittet i to deler; en sikringsportefølje og en fri portefølje.
Hovedregelen er at eiendelsallokeringen i datterforetakene i
skadeforsikring bare brukes til å sikre de forsikringstekniske
avsetningene mot renterisiko og valutarisiko, der overskudds
kapital blir investert i rentebærende investeringer med lav
risiko. Av denne grunn er sikringsporteføljen i Gjensidige
Forsikring konsern større enn sikringsporteføljen i Gjensidige
Forsikring ASA, mens den frie porteføljen i Gjensidige

3

Økningen i rentenivåene i 2021 hadde en negativ innvirkning
på rentebærende investeringer med lang durasjon. Samtidig
bidro lavere kredittmarginer positivt. Det var også noen positive
effekter fra høyere inflasjon (lavere realrenter) i den rente
bærende porteføljen. Nettoeffekten av disse endringene var
en moderat positiv avkastning på rentebærende verdipapirer.
Som følge av lave realrenter i en situasjon med god realvekst og
økende inflasjon (fra lave nivåer) i økonomien, var det en god
utvikling for aksjer, råvarer og eiendom, som ga sterke bidrag til
finansresultatet.
Investeringsresultatet for investeringsporteføljen3 i Gjensidige
Forsikring konsern i 2021 var 3 063 millioner kroner sammen
lignet med 1 342 i 2020. I Gjensidige Forsikring ASA var
resultatet 1 649 millioner kroner sammenlignet med 1 015
millioner kroner i 2020. Tabell 5 viser finansresultatet og

regnskapsført verdi per eiendelsklasse. Siden tallene for
Gjensidige Forsikring konsern er ganske like tallene for
Gjensidige Forsikring ASA, blir bare tallene for Forsikring
konsernet kommentert under.

Sikringsporteføljen
Sikringsporteføljen utgjorde 36,4 milliarder kroner (36,4) ved
utløpet av perioden. Porteføljen ga en avkastning på 2,2 prosent
(1,2), eksklusive endringer i verdien av obligasjoner bokført
til amortisert kost, og gjenspeiler det lave rentenivået og
bevegelser i markedet i første kvartal.
Obligasjoner bokført til amortisert kost utgjorde 15,5 milliarder
kroner (15,4). Urealisert merverdi beløp seg til 0,4 milliarder
kroner (1,0) ved utgangen av perioden. Gjennomsnittlig
reinvesteringsrate for nye investeringer i porteføljen av
obligasjoner til amortisert kost var ca. 2,6 prosent for året.
Løpende avkastning for porteføljen av obligasjoner til amortisert
kost var 3,5 prosent. Gjennomsnittlig durasjon i sikrings
porteføljen var 3,6 år. Gjennomsnittlig tid til forfall for de
tilsvarende forsikringsforpliktelsene var 3,8 år.
Papirer uten offisiell kredittrating utgjorde 7,5 milliarder
kroner (7,7). Av disse var 7,8 prosent (11,9) utstedt av norske
sparebanker, mens resten hovedsakelig var utstedt av
norske kraftprodusenter og -distributører, eiendomsforetak,
industrivirksomheter og kommuner. Av sikringsporteføljen
var 3,2 prosent (2,4) plassert i obligasjoner hvor kupongen er
knyttet til utviklingen i norsk konsumprisindeks.

Investeringsresultatet for investeringsporteføljen ekskludert investeringsresultatet i pensjon.
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Tabell 5: Investeringsresultat og balanseført verdi (tall i NOK millioner)
15

Gjensidige Forsikring konsern

17
23

Gjensidige Forsikring ASA

Balanseført verdi

Investeringsresultat

Balanseført verdi

Investeringsresultat

4 837

37

4 837

37

Obligasjoner til amortisert kost

15 489

591

15 429

590

Omløpsobligasjoner5

16 094

172

14 377

178

Sikringsportfølje totalt

36 421

800

34 644

806

Renteinstrumenter – kort durasjon (fri portefølje4)

4 909

19

4 623

17

Øvrige obligasjoner6

4 068

35

4 068

35

Høyrente obligasjoner7

1 226

30

1 226

30

Konvertible obligasjoner7

1 326

8

1 326

8

Omløpsaksjer8

3 328

350

8 425

435

Sikringsportefølje

25
33
34
35
35
36

Renteinstrumenter – kort durasjon (sikringsportefølje4)
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Eiendom

6 018

1 552

2 069

28

Annet9

1 068

(161)

981

(141)

Fri portefølje totalt

23 383

2 263

24 158

843

Investeringsresultat fra investeringsporteføljen

59 804

3 063

58 801

1 649

E.

Kapitalforvaltning

E.1 Ansvarlig kapital
E.2 Solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav
E.3 Bruk av den durasjonsbaserte
undermodulen for aksjerisiko ved
beregningen av solvenskapitalkravet
E.4 Forskjeller mellom standardformelen
og benyttede interne modeller
E.5 Manglende oppfyllelse av
minstekapitalkravet og manglende
oppfyllelse av solvenskapitalkravet
E.6 Andre opplysninger

Fri portfølje

76

Finansinntekter i Pensjon

77
84

Rentekostnader ansvarlig lån for Gjensidige Forsikring ASA

(38)

Rentekostnad på leieforpliktelsene

(29)

(28)

3 028

1 621

Netto inntekter fra investeringer

86

31

87

90
90

4

Innholdet i disse postene er tilsvarende det som tidligere ble rapportert som Pengemarked. Navneendringen er relatert til innføring av EU-regulering 2017/1131 av pengemarkedsfond i norsk
rett. Reguleringen medfører en streng definisjon av pengemarkedsinstrumenter, og selv om den relaterer seg til fond forventes den å begrense hva som kan klassifiseres som «Pengemarked».

5

Posten inkluderer diskonteringseffekter av forsikringsforpliktelsene i Danmark og Sverige og mismatch mellom rentejusteringer av passivasiden i Danmark versus rentehedgen.
Investeringer inkluderer obligasjoner med fortrinnsrett, stat- og foretaksobligasjoner, investment grade fond og lånefond med sikrede lån.

6

Posten består av investment grade- og omløpsobligasjoner. Investment grade og emerging market obligasjoner er investeringer i internasjonalt diversifiserte fond forvaltet eksternt.

7

Investeringer i internasjonalt diversifiserte fond forvaltet eksternt.

8

Investeringer hovedsakelig i internasjonalt diversifiserte fond forvaltet eksternt. Risikoeksponeringen for aksjer er redusert med NOK 310,9 millioner ved bruk av derivater.
Beholdninger i datterselskaper rapporteres som omløpsaksjer for Gjensidige Forsikring ASA og konsolideres for Gjensidige Forsikring konsern.

9

Posten inkluderer hovedsakelig hedgefond, råvarer, resultateffekt fra avkastningsbytteavtale med Gjensidige Pensjonskasse og finansrelaterte kostnader.
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Den frie porteføljen utgjorde 23,9 milliarder kroner (22,5) ved
utløpet av perioden. Avkastningen ble 9,5 prosent (3,6) og
gjenspeiler markedsutviklingen og innretting av en generelt
lavere risikoprofil for porteføljen i første kvartal, etterfulgt av
en viss økning i risikoprofilen.
Rentebærende instrumenter
Rentebærende instrumenter i den frie porteføljen utgjorde
11,5 milliarder kroner (12,3), hvorav rentebærende instrumenter
med kort durasjon utgjorde 4,9 milliarder kroner (5,0). Resten
av porteføljen var plassert i norske statsobligasjoner og
internasjonale obligasjoner (investment grade, high yield
og konvertible obligasjoner). Renteporteføljen ga en samlet
avkastning på 0,7 prosent (4,2).
Gjennomsnittlig durasjon i porteføljen var ca. 2,6 år ved
utgangen av året. Papirer uten offisiell kredittrating utgjorde
2,9 milliarder kroner (2,4). Av disse var 3,0 prosent (17,4)

utstedt av norske sparebanker, mens resten hovedsakelig var
utstedt av industrivirksomheter og kommuner.

Gevinster og tap regnskapsført i sum andre
inntekter og kostnader

Aksjeportefølje
Ved utløpet av perioden var samlet aksjeeksponering
4,8 milliarder kroner (3,6), hvorav 3,3 milliarder kroner (2,4)
var omløpsaksjer og 1,4 milliarder kroner (1,2) PE-fond.
Avkastningen på omløpsaksjene ble 11,7 prosent (0,6). PEfond ga en avkastning på 32,7 prosent (minus 7,7).

Forsikringsresultatet og investeringsresultatet er beskrevet
ovenfor. I tillegg kommer valutakursdifferanser, endringer i
de ansattes pensjonsforpliktelser og eiendeler, og relaterte
skatteeffekter som er regnskapsført som «Sum andre inntekter
og kostnader» i regnskapstallene. Dette utgjør henholdsvis
NOK -466,1 millioner for Gjensidige Forsikring konsern og
NOK -360,7 millioner for Gjensidige Forsikring ASA.

Eiendomsportefølje
Ved utløpet av perioden utgjorde eksponeringen mot
næringseiendommer i porteføljen 6,0 milliarder kroner (5,1).
Eiendomsporteføljen ga en avkastning på 32,7 prosent (7,8),
som reflekterer verdiøkning på eiendommene i Oslo Areal.
Gjensidige Forsikring og AMF Pensionsförsäkring AB har inngått
avtale om salg av Oslo Areal. Transaksjonen ble avsluttet i januar
2022 og den resterende fortjenesten fra transaksjonen bokføres
i første kvartal 2022.

Investeringer i verdipapirisering
Investeringer i verdipapirisering er ubetydelige både for
Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA.
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A.4 Resultat fra øvrig virksomhet
Salg av Oslo Areal
Gjensidige Forsikring ASA og AMF Pensionsförsäkring AB inngikk
i desember 2021 avtale om salg av sine respektive 50 prosent
eierandeler i Oslo Areal til Entra ASA, til en samlet pris på cirka
13,55 milliarder kroner. Formålet med salget er å gi større rom
for strategisk utvikling av Oslo Areal. Gjensidige mottok et
salgsproveny på 6,8 milliarder kroner for sin 50 prosent eierandel
ved gjennomføring av transaksjonen i januar 2022. Gevinsten
beløper seg til ca. 2 milliarder kroner, hvorav 1.2 milliarder kroner
ble regnskapsført i konsernets resultat for 4. kvartal 2021,
og de resterende ca. 0,8 milliarder kroner ble regnskapsført
i konsernets 1. kvartal 2022 resultat.

Kjøp av NEM Forsikring
Gjensidige Forsikring ASA inngikk i april 2021 avtale om kjøp
av NEM Forsikring fra eiergruppen bestående av Sparekassen
Kronjylland, Middelfart Sparekasse, NEM s.m.b.a. og Smidt &
Kromand Holding A/S. Kjøpet ble gjennomført i oktober 2021.
Oppkjøpet vil styrke Gjensidiges strategi for lønnsom vekst
i Danmark.
NEM Forsikring er et over 100 år gammelt, lokalt forankret
forsikringsselskap. Selskapets forretningsmodell bygger
på salg av privatforsikringer i et tett samarbeid med en
rekke virksomheter og organisasjoner, i tillegg til salg
av forsikringsprodukter til næringslivskunder. Selskapet
samarbeider med blant annet sparebanker, eiendomsmeglere
og en fagforening.

VIRKSOMHET OG RESULTATER

Ikke balanseførte forpliktelser og derivater
Som ledd i den løpende finansforvaltningen, er det inngått
avtale om å plassere inntil 2 323,0 millioner kroner (582,8)
i lånefond med sikrede lån samt ulike private equity- og
eiendomsfondsinvesteringer, utover de beløp som er innregnet
i balansen. I tillegg har Oslo Areal en kredittfasilitet på totalt
4 milliarder kroner hos Gjensidige, der 1,7 milliarder (2,4) er
utnyttet per 31. desember 2021.
Det er ingen andre aktiviteter i Gjensidige Forsikring konsern enn
de som er beskrevet over. Det er heller ingen andre vesentlige
inntekter eller utgifter. Kostnader relatert til leiekontrakter
er kostnadsført som en del av driftsutgiftene i tillegg til et
renteelement som er ført som en del av finanskostnadene iht.
IFRS16.
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VIRKSOMHET OG RESULTATER

Kjøp av Falcks veihjelpsselskaper
I desember 2021 inngikk Gjensidige Forsikring ASA avtale om å
kjøpe Falcks veihjelpsselskaper i Norge, Sverige, Finland, Estland
og Litauen (Falck RSA Nordic and Baltics) fra Falck-gruppen for
1,4 milliarder svenske kroner. Selskapet er en ledende aktør
innen veihjelp i de fem landene, med over 1 400 bergingsbiler
fordelt på 370 stasjoner. Falck tilbyr alle former for veihjelp
til bilistene, fra enkle reparasjoner på stedet til transport
til verksted. Både forsikring og veihjelp handler om å skape
trygghet og løser problemer for kundene. Disse virksomhetene
passer derfor svært godt sammen, og er i tråd med Gjensidiges
strategi om å bli en problemløser for kundene.
Oppkjøpet ble gjennomført 1. kvartal 2022.
All øvrig vesentlig informasjon om Gjensidiges virksomhet og
resultater er gitt i de foregående avsnittene.
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Gjensidige Forsikring konsern omfatter alle forsikringsforetak i
konsernet, herunder Gjensidige Forsikring ASA, ADB Gjensidige,
Gjensidige Pensjonsforsikring AS og NEM Forsikring A/S.
Disse foretakene er separate juridiske enheter, med egne
styringssystemer. I praksis følger likevel Gjensidige Forsikring
konsern det samme styringssystemet som Gjensidige
Forsikring ASA fordi styrende dokumenter som godkjennes av
styret eller konsernsjef, også skal godkjennes i datterforetakenes
styre eller av datterforetakets administrerende direktør.
Tilsvarende er alle styrende dokumenter og krav til spesifikke
risikoområder basert på konsernpolicyer som godkjennes av
styret i hvert datterforetak hvor det er tatt hensyn til lokale
lovkrav.
Dette kapitlet fokuserer derfor på styringssystemet til
Gjensidige Forsikring ASA.
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Figur 2 illustrerer organisasjonsstruktur i Gjensidige
Forsikring konsern, Gjensidige Forsikring ASA og for de mest
vesentlige foretakene i konsernet. Datterforetak følges opp
gjennom egne styrer. Mer informasjon om datterforetak
kan finnes i deres rapporter om solvens og finansiell stilling.
Generalforsamlingen som er det øverste besluttende organ i
Gjensidige Forsikring ASA er åpent for alle aksjonærer.
Styret i Gjensidige Forsikring ASA skal bestå av ti
medlemmer, tre er valgt av de ansatte, tre skal foreslås av
Gjensidigestiftelsen og velges av generalforsamlingen, og
ytterligere fire uavhengige medlemmer som også må velges
av generalforsamlingen.
Styret har det overordnede ansvaret for virksomhetens
risikostyring og kontroll, og fører tilsyn med at
dette fungerer. Styret vedtar også den overordnede
risikoappetitten for konsernets viktigste risikoområder. Som
en del av dette arbeidet blir det sørget for at nødvendige
styrende dokumenter og rutiner er på plass.
Styret har opprettet et organisasjons- og
godtgjørelsesutvalg, et revisjonsutvalg og et risikoutvalg
som består av utvalgte styremedlemmer. Revisjonsutvalget
er et forberedende og rådgivende utvalg som skal overvåke
den finansielle rapporteringsprosessen, effektiviteten av
systemene for risikostyring og internkontroll, samt foretakets
internrevisjon. Risikoutvalget er også et forberedende utvalg
som skal vurdere konsernforetakenes evne til og ønsker om
å ta risiko. Det skal sikre sammenhengen mellom overordnet
strategi, risikostyring og kapitalplanlegging.

Figur 2: Operasjonell struktur for Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA
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Ingen medlemmer av konsernledelsen er styremedlemmer.
Styret er det øverste styrende organet i foretaket og skal
bidra til å støtte verdiskapningen i konsernet og hindre
verdiforringelse. Styret møtes vanligvis ti til tolv ganger i året
hvor arbeidet følger et årshjul samt etablerte rutiner. Disse
rutinene gir retningslinjer for arbeidet til styret, hvilke saker
som skal behandles, hvordan de skal håndteres, samt regler for
referatskriving og gjennomføring av møter. Styret gir føringer til
konsernsjef om fordeling av roller og ansvar.
Selskapet har en vedtektsfestet valgkomité bestående av 4 til
6 medlemmer. Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til
styret og valgkomiteen og foreslå godtgjørelse til medlemmene
av disse organene, samt godtgjørelse til styrets arbeidsutvalg.
Konsernsjef er overordnet ansvarlig for den daglige driften av
Gjensidige Forsikring ASA.
Risikostyring i Gjensidige er en del av den totale virksomhets
styringen og er organisert med utgangspunkt i en trelinjermodell. Figur 3 viser de overordnede prinsipper for denne
organiseringen, samt roller og ansvar.
Konsernets kapitalstyringskomité er et organ for overvåking av
anvendelsen av kapital for hele konsernet og har en rådgivende
rolle med hensyn til vurdering og forslag til endringer i bruk
av kapital. Konsernets risikokontrollkomité er et organ for
virksomhetens risikostyring- og internkontroll som skal overvåke
og følge opp konsernets risikosituasjon, risikostyring og
internkontroll. Begge komitéene ledes av konsernsjef.

Figur 3: Virksomhetsstyringssystemet i Gjensidige Forsikring konsern
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Videre er det etablert et bærekraftsråd ledet av
bærekraftsdirektør. Dette er et tverrfaglig organ som skal sikre
en helhetlig tilnærming til bærekraftspørsmål i konsernet.
Relevante problemstillinger relatert til bærekraft kan bli
fremmet av bærekraftsrådet til kapitalstyringskomité eller
risikokontrollkomité ved behov.
Konsernsjef har det overordnede ansvaret for konsernets
risikostyring.
Ansvaret for den daglige risikostyringen er delegert til de
ansvarlige linjeledere, som skal sørge for at det er etablert
risikostyring og internkontroll innenfor sine områder og at
aktuelle risikostyringsaktiviteter blir gjennomført. Videre skal
den enkelte leder sørge for at risikoeiere utpekes og at det
iverksettes nødvendige tiltak.

faglig og uavhengig rapporteringslinje til konsernsjef og styret.
Andrelinjefunksjonene skal bidra til utvikling og forvaltning av
rammeverk for styring og kontroll, herunder også rammeverk
for risikostyring, styringsog beslutningsprinsipper samt bidra til
videreutvikling og forbedring av førstelinjens egne aktiviteter
gjennom rådgivning og kontrolltiltak. De skal ha en tett og god
dialog med resten av virksomheten og gi råd og veiledning der
dette er naturlig. Videre skal de identifisere forhold som avviker
fra ønsket utvikling og sørge for at virksomheten fokuserer og
reagerer på dette. Som en del av dette har også andrelinje et
rapporteringsansvar til styret.

•

Aktuarfunksjonen har ansvar for å koordinere og
kontrollere de forsikringstekniske avsetningene, men
har ikke ansvar for å beregne eller utvikle modeller for
forsikringstekniske avsetninger. Funksjonens ansvar
er begrenset til kontrollaktiviteter, og funksjonen skal
være uavhengig av den operative virksomhet, og adskilt
fra den alminnelige rapporteringslinjen i virksomheten.
Leder for aktuarfunksjonen har en faglig og uavhengig
rapporteringslinje til konsernsjef og styret.

•

Konsernsikkerhet har ansvar for å overvåke, gjennomgå
og forbedre styringssystemet for informasjonssikkerhet.
Konsernsikkerhet ledes av Chief Security Officer (CSO).

Andre linje består av sentraliserte kontrollfunksjoner innenfor
risikostyring, compliance, aktuar og konsernsikkerhet:
•

Hver enkelt ansatt skal innenfor sine områder medvirke til
at virksomheten når sine mål og bidra til risikostyring i tråd
med etablerte retningslinjer. Det er etablert prosedyrer og
retningslinjer som må følges, og risikostyring og internkontroll
utføres derfor som en del av alle ansattes daglige
arbeid. Noen funksjoner slik som risiko-, compliance-, og
sikkerhetskoordinatorer, hvitvaskingsansvarlig og funksjoner
som vurderer kvalitet i salgs- og skadeoppgjørsfunksjoner
er organisert som en del av førstelinjeorganisasjonen og
bistår med å ivareta ansvar for risikostyring og intern kontroll.
Avvikshåndtering er en del av risikostyring og skal skje iht.
etablerte rutiner.
De ulike kontrollfunksjoner i andrelinje er organisert under Chief
Risk Officer (CRO) i Gjensidige Forsikring ASA. CRO har det
overordnede ansvaret for å etablere prosedyrer for risikostyring
og rapportering av de ulike risikoeksponeringer, samt ansvar
for overvåking av risikorammer vedtatt av styret. CRO har en

opp og rapporteres (herunder til nasjonale datatilsyn
der nødvendig) og at internkontrollsystemet fungerer
i samsvar med kravene. Funksjonen ledes av Chief
Compliance Officer (CCO). CCO har en faglig og
uavhengig rapporteringslinje til konsernsjef og styret.

•

Risikostyringsfunksjonen er ansvarlig for å vedlikeholde
og videreutvikle konsernets risikostyringssystem slik
at systemet til enhver tid er tilfredsstillende og i
henhold til regulatoriske krav og styrets føringer. Videre
skal funksjonen organisere og ivareta en helhetlig
og løpende prosess for vurdering og oppfølging
av risiko og internkontroll, ha overordnet oversikt
over de mest vesentlige risikoer konsernet er eller
kan bli eksponert for, og hvilken betydning dette
har for konsernets solvenssituasjon. Funksjonen
ledes av CRO i Gjensidige Forsikring ASA. CRO har
ansvaret for å etablere prosedyrer for risikostyring
og rapportering av risikoeksponeringer, samt ansvar
for overvåking av risikorammer vedtatt av styret.
Compliancefunksjonens hovedoppgaver er å bidra til
at krav fastsatt i eller i medhold av lov, forskrift eller
i styrende dokumenter etterleves, at operasjonelle
risikohendelser som også er compliance-brudd følges

Uavhengighet sikres ved at konsernsjef ansetter leder for
andrelinjefunksjonene og bestemmer deres godtgjørelse.
Ledere av andrelinjefunksjonene kan ikke avsettes uten
samtykke fra styret. Deres lønn skal ikke være basert på
Gjensidige Forsikring ASAs resultat.
Ansvaret for all investeringsstyring er sentralisert i konsernets
investeringssenter organisert under finansdirektør. En kreditt
komité for konsernet som ledes av finansdirektør er etablert
for å fastsette kredittgrenser for individuelle kredittgivere
og generelle retningslinjer for motpartsrisiko. Funksjonen for
overvåking og rapportering av finansavkastning og etterlevelse
av rammer i finansforvaltningen rapporterer til CRO for å ivareta
en uavhengig oppfølging.
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SYSTEM FOR RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLLRESULTATER

Tredjelinje er konsernets internrevisjon. Konsernrevisjonen
vil, gjennom en risikobasert tilnærming, gi styret og ledelsen
trygghet for at det gjennomføres en effektiv vurdering og styring
av risikoer i organisasjonen, herunder hvordan oppgavene i første
og andre linje utføres. Denne oppgaven omfatter alle elementer
i virksomhetens risikostyringsrammeverk. Konsernrevisjonen
rapporterer direkte til styret i Gjensidige Forsikring ASA.
Kontrollfunksjonenes uavhengighet er ivaretatt ved at kontroll
funksjoner i andre linje rapporterer faglig til konsernsjef
og Styret. Konsernrevisjonen rapporterer direkte til styret.
Ressurssituasjonen og behovet for ytterligere kompetanse
vurderes fortløpende.
Implementering av risikostyringssystemet er beskrevet i
kapittel B.3.

Vurdering av systemet for styring og kontroll
Systemet for styring og kontroll vurderes å fungere hensikts
messig med hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten av
risikoene som er knyttet til foretakets virksomhet. Gjensidige
er organisert med sentraliserte konsern-kontrollfunksjoner med
unntak for Baltikum. Dette bidrar til konsistent styring på tvers
av konsernet og skal sikre kvalitet i prosesser og kontroller.
Gjensidiges organisasjon er relativt flat, og det er etablert egne
rapporteringslinjer som sikrer at nødvendig informasjon formidles
videre til toppledelsen og styret. Videre er det etablert sentrale
styrende dokumenter innenfor alle viktige konsernområder.

Godtgjørelse
Konsernet har etablert en godtgjørelsesordning som gjelder alle
ansatte. Ordningen er ment å sikre at Gjensidige tiltrekker seg
og beholder medarbeidere som presterer, utvikler seg, lærer
og deler. Godtgjørelsen skal være konkurransedyktig, men ikke
lønnsledende. Konsernets godtgjørelsesordninger skal være
transparente og prestasjonsbaserte. Det skal være samsvar
mellom avtalt prestasjon og den godtgjørelsen som gis.
Retningslinjer for godtgjørelse og karriereutvikling knyttes
til oppnåelse av konsernets uttrykte mål og verdigrunnlag,
hvor både kvantitative og kvalitative faktorer vurderes.
Godtgjørelsesordningen skal fremme ønsket bedriftskultur
og langsiktig verdiskapning. Ordningen skal bidra til å fremme
god risikostyring, motvirke for høy risikotaking, bærekraftig
verdiskapning og bidra til å unngå interessekonflikter. En fast
grunnlønn skal være hovedelement i den samlede godtgjørelsen,
som for øvrig består av en eventuell variabel godtgjørelse,
pensjon, forsikringsordninger og naturalytelser. Variabel
godtgjørelse skal benyttes for å belønne prestasjoner som er
avtalt gjennom målkort eller som overgår forventninger, hvor
både resultater og atferd i form av etterlevelse av kjerneverdier,
merkevare og ledelsesprinsipper skal vurderes.
Variabel godtgjørelse skal være resultatavhengig uten å være
risikodrivende, og skal reflektere både foretakets, divisjonens,
avdelingens og individets resultater og bidrag. Øvrige
kompensasjonselementer som tilbys skal ansees attraktive av
både nye og nåværende ansatte. Det er etablert øvre grenser
for variabel godtgjørelse.
Konsernledelsen er definert som ledende ansatte, og de har
ansvar for aktiviteter som kan være avgjørende for foretakets

risikoeksponering. Nivået på godtgjørelse vil ta hensyn til både
kvalitative og kvantitative kriterier knyttet til deres rolle, i tillegg
til en individuell vurdering av aktuell leders påvirkning
på foretakets risikoer.

Beslutningsprosess
Styret har opprettet et organisasjons- og godtgjørelsesutvalg
som består av tre medlemmer bestående av styrets leder og
to styremedlemmer.
Organisasjons- og godtgjørelsesutvalget skal forberede saker
for styret, og har i hovedsak ansvar for:
•
•
•
•
•

Styrets årlige erklæring om Gjensidiges
godtgjørelsespolitikk,
Den årlige evalueringen av og saker om lønn
og annen godtgjørelse til konsernsjef,
Den årlige evalueringen av og saker om lønn og
annen godtgjørelse til foretakets internrevisor,
Retningslinjer for lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte,
Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse
til ledende ansatte, herunder:
•
Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse for det kommende regnskapsåret,
•
Redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har
vært ført i det foregående regnskapsåret, herunder
hvordan retningslinjene for lederlønnsfastsettelsen
er blitt gjennomført,
•
Redegjørelse for virkningen for foretaket og eierne
av implementering/endringer i
incentivordninger knyttet til aksjer,
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•

Andre vesentlige personalrelaterte
forhold for ledende ansatte,
Styrets behandling av gjennomførte HRprosesser, herunder talent- og etterfølgerutvikling
og strategisk bemanningsstyring.

Godtgjørelse til konsernsjef
Konsernsjefens lønn og øvrige økonomiske ytelser fastsettes
av styret på bakgrunn av en helhetlig vurdering, hvor det tas
hensyn til Gjensidiges godtgjørelsesordning og markedslønn
for tilsvarende type stilling. Fastlønnen vurderes årlig og
fastsettes på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt
og finansnæringen spesielt. Variabel godtgjørelse (bonus)
fastsettes av styret basert på avtalte mål og leveranser, og
kan utgjøre inntil 50 prosent av den faste årslønnen inklusive
feriepenger. Variabel godtgjørelse opptjenes årlig, og er
basert på en samlet vurdering av finansielle og ikke-finansielle
prestasjoner over de to siste årene. Variabel godtgjørelse inngår
ikke i pensjonsgrunnlaget. Ved vurderingen tas det hensyn til
foretakets overordnede resultatmål for egenkapitalavkastning
justert for ekstraordinære utbytter og transaksjoner så vel
som combined ratio og utviklingen i kundetilfredshet. I tillegg
vektlegges konsernsjefens personlige bidrag til konsernets
historiske og fremtidige resultater og verdiskapning, etterlevelse
av konsernets visjon, verdier, etiske retningslinjer og
ledelsesprinsipper.
Variabel godtgjørelse knyttet til Gjensidiges resultater fastsettes
ut fra resultater de siste to år. Halvparten av den variable
godtgjørelsen gis i form av et løfte om aksjer i Gjensidige
Forsikring ASA, hvor 1/3 tildeles hvert av de kommende tre år.
Den ikke utbetalte bundne variable godtgjørelsen kan reduseres

dersom etterfølgende resultater og utvikling tilsier at den
ble basert på uriktige forutsetninger. Konsernsjefen gis ikke
resultatbaserte ytelser utover nevnte bonus, men kan i tillegg gis
naturalytelser som firmabil og dekning av utgifter til elektronisk
kommunikasjon. Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng
med konsernsjefens funksjon i konsernet og for øvrig være i tråd
med markedsmessig praksis.
Konsernsjefen har pensjonsalder på 62 år. Det åpnes for å
fratre ved fylte 60 år dersom styret eller konsernsjefen selv
ønsker det. Konsernsjefen har pensjonsrettigheter i henhold til
Gjensidiges lukkede ytelsespensjonsordning. I henhold til hans
ansettelsesavtale har han rett til en pensjon på 100 prosent av
årslønnen ved avgang ved fylte 62 år, og deretter nedtrappende
til 70 prosent av lønn fra fylte 67 år ved full opptjeningsperiode.
Ved fratreden ved 60 år er det tilsvarende avtalefestet
nedtrapping fra 100 prosent ved fratreden til 70 prosent ved
fylte 67 år. Fra fylte 67 år beregnes pensjonen ut fra foretakets
ordinære opptjeningstid på 30 år, og utgjør 70 prosent av
fast lønn med full opptjeningstid. Bilordning og øvrige goder
opprettholdes frem til fylte 67 år.
Konsernsjefen har en oppsigelsestid på seks måneder, og
ingen avtale om etterlønn eller sluttvederlag ved fratredelse.

Godtgjørelse til ledende ansatte og ansatte som kan
påvirke konsernets risiko vesentlig
Godtgjørelse til konsernledelsen fastsettes av konsernsjefen,
etter rammer drøftet med organisasjons- og godtgjørelses
utvalget og basert på retningslinjer fastsatt av styret. Konsernets
veiledende retningslinjer legges tilsvarende til grunn for øvrige
ledende ansatte og ansatte som kan påvirke risikoen vesentlig.

Den totale godtgjørelsen fastsettes ut fra behovet for
å gi konkurransedyktige betingelser innenfor de ulike
forretningsområdene, og skal bidra til å tiltrekke og beholde
ledere med ønskede personlige egenskaper, holdninger,
kompetanse og erfaring.
Fastlønnen vurderes årlig og fastsettes på bakgrunn av
lønnsutviklingen i samfunnet generelt og finansnæringen
spesielt. Variabel godtgjørelse (bonus) til ledende ansatte
opptjenes årlig, og baseres på en samlet vurdering av finansielle
og ikke-finansielle prestasjoner over de to siste årene. Ved
vurderingen tas det hensyn til en kombinasjon av foretakets
overordnede resultatmål for egenkapitalavkastning justert
for ekstraordinære utbytter og transaksjoner og combined
ratio, samt utviklingen i kundetilfredshet. I tillegg vurderes
måloppnåelse i vedkommende forretningsenhet, samt
personlige bidrag, knyttet til etterlevelse av konsernets visjon,
verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper. Halvparten
av den variable godtgjørelsen gis i form av et løfte om aksjer
i Gjensidige Forsikring ASA, hvor en tredjedel tildeles hvert
av de kommende tre år. Den ikke utbetalte bundne variable
godtgjørelsen kan reduseres dersom etterfølgende resultater
og utvikling tilsier at den ble basert på uriktige forutsetninger.
Individuell variabel godtgjørelse kan utgjøre inntil 30 prosent
av årslønnen inklusive feriepenger. Variabel lønn inngår ikke i
pensjonsgrunnlaget.
Konsernsjefen kan etter samråd med organisasjons- og
godtgjørelsesutvalget gjøre avvik for spesielle stillinger hvis det
er nødvendig for å gi konkurransedyktige betingelser. Tildeling
av naturalytelser til ledende ansatte skal ha sammenheng
med deres funksjon i konsernet og for øvrig være i tråd med
markedsmessig praksis.
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Enkelte medlemmer av konsernledelsen har en pensjonsalder på
62 år. De øvrige har 70 år som fratredelsesalder. Av nåværende
medlemmer i konsernledelsen, er seks medlemmer av den
lukkede norske ytelsespensjonsordningen. Disse har ved full
opptjening rett til en pensjon på 70 prosent av sluttlønnen ved
full opptjeningsperiode på 30 år ved fylte 67 år. Fire medlemmer
er deltakere i foretakets innskuddsbaserte pensjonsordning.
Foretaket opprettholder individuell pensjonsavtale for ett
medlem av konsernledelsen.

Godtgjørelse til ansatte med kontrolloppgaver

I Sverige er den generelle pensjonsalderen 65 år. I Danmark er
den generelle pensjonsalderen 70 år.

Tildeling av pensjon og naturalytelser følger konsernets
generelle ordning.

Medlemmer i konsernledelsen har en oppsigelsestid på seks
måneder. Ingen nåværende medlemmer av konsernledelsen har
avtaler om sluttvederlag eller etterlønn.

Godtgjørelse til tillitsvalgte samt øvrige ansatte med
tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte

I overenstemmelse med praksis i Danmark og Baltikum er det
enkelte individuelle avtaler om etterlønn i forbindelse med
fratreden i Gjensidige Forsikring ASA i disse landene.

Godtgjørelse til ansatte med kontroll- og overvåkningsoppgaver
skal være uavhengig av resultatet i virksomheten de har ansvaret
for.
Ingen ledende ansatte med kontroll- og overvåkningsoppgaver
har i dag variable bonusordninger. Fastlønnen baseres på
konsernets generelle prinsipper om konkurransedyktighet,
men representerer ikke lønnsledende avlønning.

Godtgjørelse vil følge ovennevnte retningslinjer. Det er per i dag
ingen slike ansatte.

finansinstitusjoner, vil 50 prosent av brutto opptjent variabel
godtgjørelse gis i form av et løfte om aksjer i Gjensidige
Forsikring ASA. Aksjene tildeles med en tredjedel hvert av
de kommende tre år forutsatt at betingelsene for tildeling er
oppfylt.

Aksjespareprogram
Styret har vedtatt å videreføre konsernets aksjespareprogram
for ansatte i 2022. Konsernsjef og ledende ansatte har på
lik linje med øvrige ansatte i Gjensidige adgang til å delta i
programmet. Etter gjeldende program kan den ansatte spare
gjennom lønnstrekk for kjøp av aksjer i Gjensidige Forsikring ASA
for inntil 90 000 kroner per år. Kjøp skjer kvartalsvis etter
offentliggjøring av resultatene. Det gis et tilskudd på 25 prosent
av kjøpesummen, begrenset oppad til 7 500 kroner. For de som
beholder aksjene og fortsatt er ansatt i konsernet, tildeles én
bonusaksje for hver fjerde aksje man har eid i mer enn to år.

Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter mv.
for det kommende regnskapsåret

Vesentlige transaksjoner

Av variabel godtgjørelse opptjent i 2021 for konsernsjef og
andre ansatte som er omfattet av forskrift om godtgjørelse i

Det har i rapporteringsperioden ikke vært noen vesentlige
transaksjoner med aksjeeiere, personer som utøver en betydelig
innflytelse på foretaket, eller med medlemmer av styret.
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87

90
90
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B.2 Krav til egnethet
Egnethetspolicyen til Gjensidige Forsikring konsern beskriver
kravene til egnethet. Policyen gjelder for Gjensidige
Forsikring ASA, samt alle datterforetak i konsernet.
Følgende personer er underlagt egnethetskravene i Gjensidige
Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Styremedlemmer i Gjensidige Forsikring ASA
og i datterforetak under tilsyn
Konsernsjef og øvrige medlemmer i konsernledelsen
Daglig leder og faktiske ledere
i datterforetak under tilsyn
Leder av utenlandsk filial
Leder av risikostyringsfunksjonen (Chief Risk Officer)
Leder av compliancefunksjonen (Chief Compliance Officer)
Leder av aktuarfunksjonen
Leder for konsernrevisjonsfunksjonen
Personer i nøkkelfunksjoner som skal
egnethetsvurderes etter lokal rett
Regnskapsdirektør
Investeringsdirektør
Ansvarlig for utkontraktering av ansvarsområdene
listet opp ovenfor dersom disse er utkontraktert.

At en person er egnet vil si at vedkommende har relevante
faglige kvalifikasjoner, i tillegg til å ha ført en hederlig vandel og
for øvrig ha utvist en atferd som gir grunn til å anta at stillingen
vil kunne ivaretas på forsvarlig måte. I vurderingen av egnethet
vil følgende forhold også måtte vurderes:
•

Om vedkommende er dømt for et straffbart
forhold, og det utviste forholdet gir grunn til
å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta
stillingen eller vervet på forsvarlig måte, eller
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•

Om vedkommende i stilling eller ved utøvelse av
andre verv har utvist en slik atferd at det er grunn
til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta
stillingen eller vervet på forsvarlig måte.

Ved vurderingen av hvorvidt en person har nødvendig
kompetanse, skal det tas hensyn til både faglige og
formelle kvalifikasjoner, kunnskaper og relevant erfaring
fra forsikringssektoren, andre finanssektorer eller andre
virksomheter. Vurderingen skal ta hensyn til de respektive
pliktene som vedkommende er pålagt når det er relevant,
vedkommendes ferdigheter innenfor områder som forsikring,
finans, økonomi, regnskap, forsikringsmatematikk, juridisk,
revisjon og ledelse.
Vurderingen av om en person er egnet, omfatter i tillegg
en vurdering av personens ærlighet og finansielle stilling på
grunnlag av dokumentasjon som tilkjennegir vedkommendes
karakter, personlige opptreden og forretningsatferd, samt
eventuelle kriminelle, finansielle og tilsynsmessige aspekter
som er relevante for vurderingen.
Egnethetsvurdering skal utføres på bakgrunn av minimum
følgende informasjon:
•
•
•
•

Politiattest
Egenevaluering levert i form av egnethetsskjema
CV og stillingsbeskrivelse
Kontroll av referanser.

I tillegg skal det vurderes om det er aktuelt med ytterligere
undersøkelser basert på innhentet informasjon.
Valgkomiteen er ansvarlig for at foreslåtte kandidater
til styreverv egnethetsvurderes i henhold til gjeldende

regler. Styret skal gjennomføre egnethetsvurdering av
konsernsjef før ansettelse. Nærmeste leder skal gjennomføre
egnethetsvurderinger av øvrige ledere eller personer i
nøkkelfunksjoner.
Daglig leder i datterforetak er ansvarlig for å overholde
meldeplikt til Finanstilsynet for alle som skal meldes, herunder
ved endringer. Ved utkontraktering av nøkkelfunksjoner,
omfatter meldeplikten daglig leder eventuelt annen person i
foretaket som er utpekt som ansvarlig for utkontrakteringen.
Daglig leder i datterforetakene har for øvrig ansvar som
nærmeste leder som beskrevet over.
HR-avdelingen er ansvarlig for å bistå nærmeste leder med å
innhente og vurdere egnethet av ansatte som er omfattet av
egnethetskravene basert på den ansattes utfylte skjema for
egnethet og politiattest:
•
•

ved nyansettelser
ved bytte til ansvarsområde som er
omfattet av egnethetskravene.

HR er ansvarlig for å oppbevare dokumentasjon på utført
vurdering av ansatte elektronisk. Dette skal inkludere
egnethetsvurdering sendt til Finanstilsynet i Altinn og
original politiattest. HR skal holde en samlet oversikt over
alle personer som skal egnethetsvurderes i konsernet og
deres nærmeste leder som skal utføre vurderingen. HR skal
også sørge for årlig oppdatering av egnethetsvurderingene
til personer med ansettelsesforhold i Gjensidige Forsikring
konsern og er ansvarlig for å overholde meldeplikten til
Finanstilsynet i Norge for alle meldepliktige ansatte, herunder
endringer.
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Avdeling for Eierstyring skal utarbeide og vedlikeholde rutiner for
hvilke momenter som skal vurderes og er ansvarlig for å påse at
egnethetsvurderinger er utført for styremedlemmer i Gjensidige
Forsikring ASA og datterforetak som er under tilsyn, og at dette
kan dokumenteres. Avdeling for Eierstyring skal også sørge
for årlig oppdatering av egnethetsvurderingene for personer
med verv i konsernets styrende organer. Videre er avdelingen
ansvarlig for å overholde meldeplikten til Finanstilsynet i Norge
for alle styremedlemmer som skal meldes, herunder endringer i
styresammensetning.
Oppdatering av selskapets vurdering av aktuelle personer som
egnethetsvurderes, skal foretas ved rapporterte endringer i
årlig oppdatering, ved forespørsel om nye styreverv, endring av
stilling, endring i vandelsattest, eller forhold som utover dette
påvirker egnethet for å utføre plikter i tillitsverv eller stilling.
Tillitsvalgte, faktiske ledere og personer i nøkkelfunksjoner
som skal egnethetsvurderes er ansvarlig for å gi selskapet
riktig informasjon som er pålagt og relevant i forhold til at
selskapet kan foreta en egnethetsvurdering. Ved endringer i
kompetanse, verv, stilling, kapasitet, vandel eller andre forhold
som kan påvirke ens egnethet, har tillitsvalgte, faktiske ledere
og nøkkelfunksjoner som skal egnethetsvurderes plikt til å
informere selskapet umiddelbart.

86
87

90
90
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B.3 Risikostyringssystemet,
herunder egenvurderingen av risiko og solvens
Risikostyringssystemet i Gjensidige er en løpende koordinert
aktivitet for å sikre at konsernets risikoprofil til enhver
tid er innenfor styrevedtatt risikoappetitt og toleranse.
Den kan beskrives som en prosess, gjennomført av styre,
ledelse og ansatte, anvendt i fastsettelse av strategi og på
tvers av virksomheten. Risikostyringssystemet er utformet
for å identifisere potensielle hendelser som kan påvirke
Gjensidige og for å håndtere risiko slik at den er i samsvar
med konsernets risikoappetitt. Hensikten er å gi rimelig grad
av sikkerhet for at virksomheten når sine mål.

Risikostyringssystemet
Gjensidige Forsikring konsern skal ha en helhetlig
tilnærming til risikostyring. Dette er en del av konsernets
virksomhetsstyring og kan inndeles i tre steg:
•
•
•

SYSTEM FOR RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLLRESULTATER

Figur 4: De tre stegene i Gjensidiges risikostyringsprosess

3. Måle,
overvåke,
kommunisere
og rapportere
risikoer

1. Identiﬁsere,
analysere og
evaluere
risikoer

Identifisere, analysere og evaluere risikoer
Beslutte og implementere tiltak
Måle, overvåke, kommunisere og rapportere risikoer.

På konsernnivå er risikoappetitten forskjellig for ulike typer
risiko, og dette gir føringer for hvilken risikostrategi som
velges. Risikoappetitt skal beskrives i et styregodkjent
risikoappetittdokument som skal revideres hvert år.
Risikovurderinger for ulike risikotyper skal gjennomføres
og dokumenteres i henhold til gjeldende metodeverk.
Vesentlighetsvurderinger og eventuelle tiltak for å håndtere
de ulike typer av risikoer skal gjennomføres løpende.
Oppfølging og rapportering på konsernets risikonivå skal
skje i henhold til etablerte retningslinjer.

2. Beslutte og
implementere
tiltak
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Før alle større endringer i konsernet skal en risikovurdering
gjennomføres av førstelinjen som en del av beslutnings
grunnlaget. Denne vurderingen skal omfatte en vurdering
av risiko knyttet til den aktuelle endringen samt om
den eventuelt kan medføre økt risiko for andre deler
av virksomheten. Ut fra en vesentlighetsvurdering bør
eventuelle planlagte risikoreduserende tiltak synliggjøres
og risikoeier identifiseres i beslutningsgrunnlaget.
Ved større operasjonelle hendelser skal ansvarlig leder
også vurdere behovet for og eventuelt gjennomføre en
risikovurdering innenfor aktuelt område.
I tilfeller hvor det gjennomføres større prosjekter eller
programmer i konsernet må risikoer identifiseres,
vurderes og håndteres løpende. Grensesnittet mellom
prosjektrisiko og risiko som følge av endringer i
mottaksorganisasjonen (berørte forretningsområder og
stabsfunksjoner) må også identifiseres og håndteres
gjennom identifiserte risikoeiere både i prosjektet og i
virksomheten.
Håndtering av risiko vil i mange tilfeller skje ved bruk av
kontrolltiltak. Disse tiltakene kan derfor være svært ulike i
art og omfang:
Kontrolltiltakene skal bidra til å sikre måloppnåelse og
fange opp uønsket utvikling. Ulike typer av kontroller
og kontrollaktiviteter skjer på alle nivåer i konsernet
og tilpasses det til enhver tid gjeldende og akseptable
risikonivået. Risikovurderinger er utgangspunktet for å
estimere kontrollnivået innenfor et virksomhetsområde.
En slik vurdering kan resultere i at det identifiseres et økt
eller redusert behov for kontrollaktiviteter.

Figur 5: Typer av kontrolltiltak

Organisering, styrende dokumenter og rutinebeskrivelser

Arbeidsdeling

Fullmaktssystem

Rutine for
eskalering

Documenterte aktiviteter for å sikre at prosesser eller rutiner etterleves

Avstemminger

Utøvelse
fullmakt

Kvalitetskontroll

Attestering/
veriﬁsering

Eskalering

Med ﬂere…

Kunnskap, kompetanse, opplæring og kurs

Verdier, etiske holdninger og standarder
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Internkontroll er en del av risikostyringssystemet og består av
følgende elementer:
•

•
•

•

•

•
•

•

87

90
90

•

Organisasjonsstruktur: Alle virksomhetsområder
er organisert på en hensiktsmessig måte
og ha klare rapporteringslinjer.
Fullmakter: Det foreligger delegerte fullmakter.
Prosess og rutinebeskrivelser: Det foreligger
prosessbeskrivelser og/eller rutiner for
vesentlige virksomhetsområder.
Kunnskap og kompetanse: Det skal være
aktiviteter, prosesser og dokumentasjon som
sikrer at ansatte har den nødvendige kunnskap og
kompetanse for å utføre sine arbeidsoppgaver.
Oppgaveutførelse/ oppgavebeskrivelse: ledere
på alle nivåer skal sikre at ansatte forstår sitt
ansvar og hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres
gjennom for eksempel skriftlige rollebeskrivelser,
stillingsbeskrivelser, funksjonsbeskrivelser,
prosjektstyring, målstyring, osv.
Egnethetsvurdering: Styret, ledende ansatte
og nøkkelpersoner vurderes særskilt.
Godtgjørelse: Det foreligger godtgjørelsesordninger
som inneholder incentiver som bidrar til god styring
av risiko og motvirker interessekonflikter.
Hendelser: Det er etablert prosesser for å
identifisere, rapportere og håndtere uønskede
hendelser som oppstår i virksomheten.
Vurdere kontroll: Ledere på alle virksomhetsområder
skal løpende designe, implementere og overvåker
internkontroll innenfor eget område og ved
behov iverksette nødvendige kontrolltiltak.

•

•

Intern rapportering: Det skal foreligge prosesser
som sikrer at intern styringsinformasjon
er pålitelig, tilstrekkelig og relevant.
Ekstern rapportering: Det påses at ekstern rapportering
tilfredsstiller lover og regler, samt markedets krav.

•
•
•
•

Risikostyringsfunksjonen
Risikostyringsfunksjonen er organisert som en
konsernfunksjon hvor CRO har det overordnede faglige
ansvaret for risikostyringen og interkontroll i konsernet.
Datterselskapene ivaretar sitt ansvar for risikostyring gjennom
å kjøpe risikostyringstjenester av Gjensidige Forsikring ASA.
Det er etablert tjenesteavtaler mellom datterselskapene og
Gjensidige Forsikring ASA. Unntaket er ADB Gjensidige som
selv gjennomfører risikostyring og internkontroll for egen
virksomhet. Krav til utøvelse av risikostyring og internkontroll
er gitt i Konsernpolicy for risikostyring og internkontroll og i
ORSA-policy (ORSA – Own Risk and Solvency Assessment),
som begge er godkjent av styrene i de ulike foretakene.
Risikostyringsfunksjonen skal bidra til utvikling og forvaltning
av rammeverk for styring og kontroll, herunder også ramme
verk for risikostyring, styringsog beslutningsprinsipper samt
bidra til videreutvikling og forbedring av førstelinjens egne
aktiviteter gjennom rådgivning og kontrolltiltak. De skal ha
en tett og god dialog med resten av virksomheten og gi råd
og veiledning der dette er naturlig. Videre skal de identifisere
forhold som avviker fra ønsket utvikling og sørge for at
virksomheten fokuserer og reagerer på dette. Som en del
av dette har også andrelinje et rapporteringsansvar til GRC,
CMC og Styret. CRO er ansvarlig for:

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Aktivt bygge risikoforståelse, -kompetanse
og -kultur i organisasjonen,
Overvåke risikostyringssystemet og
risikoprofilen til konsernet,
Bistå konsernsjef og andre funksjoner i den
faktiske driften av risikostyringssystemet,
Operativt ansvar for å overvåke og sikre nødvendig
videreutvikling av konsernets system for risikostyring,
Organisere og ivareta en helhetlig og løpende prosess
for vurdering og oppfølging av risiko og internkontroll,
Forvalte og følge opp konsernets identifisering, registrering,
håndtering og rapportering av operasjonelle hendelser.
Som en del av dette foretas det trend og risikoanalyser,
Ha oversikt over konsernets risikounivers, samt
hvilken betydning dette har for solvenssituasjon,
Utvikling og drift av internmodellen,
Uavhengig testing og etterprøving av internmodellen,
Vurdere, gi råd, veilede og rapportere om forhold
knyttet til risikostyring og risikoeksponering i
forbindelse med beslutninger om større endringer
slik som forretningsstrategi, større fusjoner,
oppkjøp, prosjekter og investeringer,
Rapportere til styret om internmodellens funksjon, forslag
til forbedringer og status om eventuelle utbedringsbehov,
Minst kvartalsvis rapportere til GRC, CMC og
styre om den overordnede risikosituasjonen,
Minst årlig validering av internmodellen.
Legge til rette for eller bistå ved konsernets
egenvurdering av risiko- og solvens (ORSA),
Gjensidiges internmodell, og for Pilar 3-rapportene
som er definert i Solvens II-forskriften.
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CRO fasiliterer konsernets risikokontrollkomité og konsernets
kapitalstyringskomité på vegne av konsernsjef. Komitéene har en
rådgivende rolle for overvåking og styring av de mest vesentlige
risikoer som er identifisert i konsernet, samt i vurderingen av
konsernets kapitalsituasjon og kapitalbruk.
Risikosituasjonen rapporteres kvartalsvis til konsernsjef og
styret gjennom en egen risiko, compliance og kapitalrapport.
Oppfølging og eventuelle tiltak vurderes dersom risikonivå
vurderes å være utenfor risikoappetitt. CRO er sekretær for
styrets risikoutvalg.

Styring av risikokategorier
Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA
er eksponert for risiko som kan deles i forsikringsrisiko,
markedsrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko, operasjonell risiko
og strategisk/forretningsmessig risiko. Klimarisiko vil kunne
påvirke alle foregående risikoområder.

Styring av forsikringsrisiko
Mål og strategi
Den overordnede målsettingen for styringen av forsikringsrisiko
i Gjensidige er å sikre at risikonivået i konsernet ligger innenfor
vedtatt risikoappetitt. Gjensidige har stor risikoappetitt
innenfor kjerneområdet skadeforsikring i Norden og Baltikum.
Risikoappetitten skal være størst innenfor områder vi
har høy kompetanse og tilgang til relevante data. Andre
forretningsområder skal bidra til konsernets totale vekst og
lønnsomhet, men med en begrenset risikoappetitt.
En egenregningsgrense spesifiserer det maksimale tapet
Gjensidige Forsikring konsern er villig til å ta, og gir føring

på nivået for Gjensidiges reassuranseprogram. Maksimal
egenregningsgrense er spesifisert i kapitalstyringspolicy
vedtatt av styret. Reassuranse kjøpes for å beskytte selskapet
mot store enkelthendelser som naturkatastrofer, store
enkeltskader og kumulasjon av flere skader. Gjensidiges
internmodell tar høyde for de ulike forsikringsproduktenes
risiko og kapitalbehov, og benyttes til å bestemme langsiktige
lønnsomhetsmål og til å fastsette reassuransestrategien.

Prosess
Underwriting policy vedtatt av styret gir retningslinjer
for grunnleggende prinsipper og ansvar for produkt- og
tariffutvikling, risikoseleksjon og fastsettelse av vilkår og
prising av individuelle risikoer. Detaljerte krav er videre
spesifisert i ulike retningslinjer og instrukser innenfor de
ulike forsikringsområdene. Divisjon for Analyse, Produkt
og Pris i Gjensidige Forsikring ASA har det overordnede
ansvaret for å følge opp kravene i underwriting policyen
på vegne av konsernet og det gjennomføres regelmessige
møter med forretningsområdene for å fange opp eventuelle
endringer i utviklingen av rapporterte erstatningskrav.
Omorganiseringer, prosessendringer, etc. som kan påvirke
nivået på forsikringstekniske avsetninger følges også opp på
jevnlig basis.
Policy for forsikringstekniske avsetninger vedtatt av
styret gir de overordnede prinsippene for fastsettelse
av forsikringstekniske avsetninger. Gjensidige har en
sentralisert aktuaravdeling hvor sjefsaktuar i Gjensidige
Forsikring ASA har det overordnede ansvaret for konsernets
forsikringstekniske avsetninger. Dette sikrer at alle deler av
organisasjonen bruker de samme prinsippene og modellene
for beregning av forsikringstekniske avsetninger.

Rapportering og dokumentasjon
Overvåkning og vurderinger av forsikringsresultater og
forsikringsrisiko, opp mot prognoser, er en sentral og
integrert del av den løpende styringen av forsikringsrisiko.
Rapportering av resultater og prognoser, samt separat
risikorapportering gjøres jevnlig mot ledelse og styret.
Sjefsaktuar utarbeider rapporter for de tekniske
avsetningene. Faktisk kjøp av reassuranse gjennomføres
av reassuranseavdelingen. Dette dokumenteres og
rapporteres til ledelse og styret hvert år og gjenværende
reassuransekapasitet følges opp løpende.
Overvåking og etterlevelse
Det er etablerte flere funksjoner i organisasjonen for å sikre
etterlevelse og kvalitet i salgs- og skadeoppgjørsfunksjoner.
For en del områder er det også lagt inn systembegrensninger
for å sikre etterlevelse. Den uavhengige aktuarfunksjonen
utfører kontrolloppgaver i forhold til forsikringstekniske
avsetninger. Aktuarfunksjonen gjennomfører også en
vurdering av tegning av forsikringskontrakter og gir en
uttalelse om reassuranseprogrammet. Den uavhengige
aktuarfunksjonens rapport dokumenterer vurderingene.

Styring av markedsrisiko
Mål og strategi
Investeringenes primære formål er å understøtte
forsikringsvirksomheten gjennom å sikre verdien av
forsikringsforpliktelsene mot svingninger i markedsvariable.
Midler utover dette skal investeres for å bidra til at konsernets
totale lønnsomhetsmål nås, med en kontrollert nedsiderisiko.
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Prosess
Investeringsstrategien er vedtatt av styret og gir rammer
for allokering av investeringsmidler. Investeringsstrategien
definerer flere risikobegrensninger, både aggregert og
på de ulike risikotypene og investeringene for å få en
diversifisert investeringsportefølje. Investeringsporteføljen
består av to deler: en sikringsportefølje og en fri portefølje.
Sikringsporteføljen, som skal motsvare konsernets
forsikringstekniske avsetninger, er investert i rentebærende
instrumenter som durasjonsmessig og valutamessig er
tilpasset de forsikringstekniske avsetningene. Det er etablert
en dynamisk risikostyringsmodell som gir det nødvendige
rammeverket for tilpasning av risiko ved endringer i
markedsforhold og/eller svak utvikling for finansinntekter.
Videre gjennomføres løpende overvåkning av investeringene
iht. SRI-policy (SRI-Socially Responsible Investment). Grenser
for nødvendig tilgang til likvide midler er satt gjennom
likviditetspolicy.
Rapportering og dokumentasjon
Det utarbeides daglige rapporter for oppfølging og
overvåkning av Gjensidiges investeringer for å sikre at disse
til enhver tid er innenfor gjeldende rammer. Det er månedlige
rapporter til ledelse og styret.
Overvåking og etterlevelse
Rapportering til ledelse og styre utføres av egen avdeling
underlagt CRO for å ivareta en uavhengig oppfølging.
Overvåking av priser, renter og valutarisiko utføres også
gjennom «stresstester», hvor bufferkapitalen til enhver tid
skal være tilstrekkelig til å motstå risikoen for et samtidig
kraftig fall i verdien av alle aktivaklasser.

Styring av kredittrisiko
Styring av kredittrisiko skjer som ledd i styring av markedsrisiko.
Se ovenfor.

Styring av likviditetsrisiko
Grenser er fastsatt for å sikre tilgang til likvide midler i
Gjensidiges likviditetspolicy. Likviditetsrisiko vurderes som
svært lav. Det er investeringsavdelingen som har ansvaret
for å opprettholde tilgang til likvide midler. Likvide midler
overvåkes kontinuerlig og rapporteres månedlig til ledelse og
styre. Rapporteringen utføres av egen avdeling underlagt CRO
for å ivareta en uavhengig oppfølging.

Styring av operasjonell samt forretningsmessigog strategisk risiko
Mål og strategi
Den overordnede målsettingen med styringen av operasjonell
og forretningsmessig- og strategisk risiko i Gjensidige er
å sikre at risikonivået i konsernet ligger innenfor vedtatt
risikoappetitt. Operasjonell risiko skal reduseres så langt
som praktisk mulig innenfor de områder som antas å
kunne påvirke Gjensidiges omdømme negativt. For annen
operasjonell risiko skal en balansert tilnærming legges til
grunn for effektiv og framtidsrettet drift. Styring av risiko
gjøres gjennom å identifisere, analysere, evaluere, håndtere,
overvåke og rapportere på de vesentlige risikoene. Overordnet
risikoappetitt som gir føringer for hvilken risikostrategi
som velges er vedtatt av styret. Risikoappetitten er videre
operasjonalisert i en styrevedtatt risikomatrise. Det er denne
matrisen som brukes i den årlige risikovurderingsprosessen og

i den løpende oppfølgingen som skjer for forretningsområdene
og i datterforetakene. For å håndtere risiko på en effektiv
måte er Gjensidige organisert med veldefinerte og klare
rapporteringslinjer og ansvarsforhold.
Prosess
Utgangpunktet for identifisering av risikoer er etablerte
målsetninger, aktiviteter, leveranser og vesentlige
prosesser. Risikovurderingene gjennomføres årlig med en
kvartalsvisoppfølging av de mest vesentlige risikoer for de
ulike forretningsområder og datterforetak. Som en del av
selskapets strategiprosess identifiseres og vurderes trender
og scenarier knyttet til globalisering, teknologi, bærekraft og
demografi og hvordan disse vil kunne påvirke konkurransebilde,
rammebetingelser og risikobildet. Også disse risikoene blir
identifisert, vurdert og prioritert av ledere og fagpersoner i
henhold til etablert risikomatrise. Det er implementert regler
for de tilfeller hvor risikonivået blir vurdert til å være for høyt.
I slike tilfeller skal forretningsområder og datterforetak enten
implementere risikoreduserende tiltak eller akseptere den
aktuelle risikoen. Disse beslutningene skal dokumenteres
som en del av risikovurderingen. Resultatene fra de årlige og
kvartalsvise risikovurderingene blir dokumentert og lagret
i et dedikert dokumentasjonssystem. Det gjennomføres i
tillegg til de operasjonelle og strategiske risikovurderingene
også en særskilt «emerging risk»-prosess, hvor formålet er å
identifisere og overvåke potensielle fremvoksende risikoer.
Rapportering og dokumentasjon
Som en del av virksomhetens årlige vurdering av operasjonell,
forretningsmessig og strategisk risiko skjer det en aggregering
av de mest vesentlige risikoer opp til konsernnivå. Resultatet
fra denne risikoaggregeringen fremlegges konsernets
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risikokontrollkomite og styre. Disse risikoer blir fulgt opp
løpende og rapporteres på til konsernets risikokontrollkomite
og styret. De enkelte forretningsområder og datterforetaks
rapportering på egne vesentlige risikoer og risikoreduserende
tiltak skjer løpende til Risikostyring konsern.
Overvåking og etterlevelse
Ledere i Gjensidige er ansvarlige for identifisering, vurdering
og håndtering av operasjonell, forretningsmessig og
strategisk risiko innenfor eget ansvarsområde. Effekten
av risikoreduserende tiltak, samt behovet for eventuelle
ytterligere tiltak skal vurderes fortløpende. Det er andre- og
tredjelinjes oppgave å kontrollere at prosess for risikostyring
blir fulgt, og at beslutninger om risikoaksept blir fattet på riktig
nivå. Hvis andre- eller tredjelinje vurderer risikohåndteringen
som mangelfull innenfor et forretningsområde eller
datterforetak påligger det et uavhengig rapporteringsansvar.

Styring av klimarisiko
Mål og strategi
Gjensidige skal bidra til at vi, våre samarbeidspartnere og
kunder arbeider for å nå Parisavtalens klimamål og redusere
naturrisikoen. Styret har vedtatt mål for reduksjon i klimautslipp i
egen virksomhet og i skadeprosesser.
Klimarisiko er en sentral del av Gjensidiges bærekraftsstrategi.
Strategien har følgende fokusområder:
•

Informere: Øke vår kunnskap om konsekvenser av
klimaendringene for våre privat og næringslivskunder,
leverandører og samfunnet for øvrig, og bruke vår
kunnskap til målrettede skadeforebyggende tiltak;

•

•

Interagere: Samarbeide med kunder og leverandører/
partnere for å levere bærekraftige løsninger, og følge opp
vårt eget CO2 avtrykk gjennom løpende oppfølging;
Investere: Investere i kunnskap og kompetansebygging
for våre ansatte og kunder, samt sørge for
at våre finansielle investeringer er ansvarlige
og bidrar til redusert klimaavtrykk.

Gjensidige håndterer egen eksponering mot klimarisiko ved
at klimarisiko er en integrert del av de ulike strategiene for
virksomheten. For forsikringsvirksomheten innebærer dette
at klimarisiko vurderes ved utforming av produkter og ved
fastsettelse av pris. Det tas videre høyde for klimarisiko ved
kjøp av reassuranse slik at større skader og hendelser relatert
til klimarisiko vil bli dekket av reassurandører. På samme måte
er klimarisiko en integrert del av investeringsvirksomheten,
der klimarisiko vurderes og tas hensyn til for ulike typer
investeringer.
Prosess
Klima og miljøutfordringene gir nye risikoer og muligheter for
forsikringsbransjen. Det er forventet økt omfang av skader
som følge av flere værhendelser, særlig nedbør. Det er også
usikkerhet relatert til fremtidig kundeadferd og reguleringer.
Det å gi økonomisk trygghet til kunder og samfunnet for øvrig
i usikre tider, gir også muligheter for salg av nye produkter og
tjenester. Gjensidige vurderer løpende muligheter og trusler i
den finansielle planleggingen. Miljø- og klimaendringer påvirker
risikovurderinger og prising av forsikringsprodukter og det
gjøres fortløpende vurderinger av effekter av ekstremvær og
endring i risikoeksponering. Klimakonsekvenser tas hensyn
til i alle kjerneprosesser fra utvikling av produkter, salg,
risikovurdering, erstatningsprosesser og investeringer. God

risikoseleksjon og riktig prising av risiko er avgjørende for
soliditet og lønnsomhet.
Skadeforebygging er sentralt i Gjensidiges strategi. Det
arbeides med mange ulike tiltak for å redusere risiko for skader,
og med det også belaste miljøet mindre. Det gis prisreduksjon
når kunder implementerer risikoreduserende tiltak.
Skadeforebyggende tiltak er både basert på historiske
erfaringer og fremoverskuende ekspertvurderinger ved
bruk av klimamodeller og prognoser. Eksempelvis har
Gjensidige samarbeidet med Norsk Regnesentral for å forstå
konsekvenser av forventede klimaendringer. Resultatet av
arbeidet er integrert i tariffer for å bidra til riktig prising av
risiko fremover. Gjensidige deler skadedata om værhendelser
med offentlige myndigheter, og bidrar med det til økt
kunnskap om forventet utvikling i skader som følge av
klimaendringer.
Gjensidige har gjennom mange år demonstrert god beredskap
ved alvorlige naturkatastrofer og bistår kundene når hus
og hjem blir rammet. Effektive skadeoppgjør er sentralt i
vurdering av kundetilfredshet.
Klimarisiko i investeringer vurderes og følges opp løpende.
Det er etablert måling av karbonintensitet i aksje og
eiendomsporteføljen.
Rapportering og dokumentasjon
Bærekraft og klimarisiko er en integrert del av den løpende
rapporteringen og dokumentasjonen innenfor de ulike
risikoområdene definert ovenfor. Det utarbeides kvartalsvis
bærekraftsrapportering inkludert klimaregnskap (scope 1,
2, og 3). Klimaregnskapet er delt i to, et for egen virksomhet
(scope 1, 2, og 3) og et for skadeprosesser (scope3) som er
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basert på estimert materialforbruk relatert til frekvensskader
motor og eiendom (vann og brann). Ansvarlige investeringer
følges opp løpende og inngår i bærekraftsrapporteringen.
Bærekraftsdirektør har ansvar for rapporteringen.
Overvåking og etterlevelse
Bærekraft er integrert i konsernets strategi, og etablerte
policyer og retningslinjer skal sikre tilfredsstillende styring og
kontroll. Code-of-conduct (etikk) er viktig fundament for å
etterleve bærekraftsmålene. Grad av måloppnåelse inngår i
organisasjons- og godtgjørelsesutvalgets vurdering av variabel
lønn for konsernledelsen.
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Bærekraftsrapporteringen er verifisert av eksternrevisor for
første gang i 2020.

ORSA er etablert som et strategisk verktøy i Gjensidige
Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA. Formålet med
prosessen er å sikre at styret og konsernledelsen har tilstrekkelig
informasjon for å kunne vurdere om risikoprofilen i Gjensidige
Forsikring konsern og i Gjensidige Forsikring ASA ligger innenfor
vedtatt risikoappetitt og tilhørende risikorammer.
ORSA-prosessen skal dokumentere at Gjensidige, både
på konsernnivå og for Gjensidige Forsikring ASA, har den
nødvendige kapitalen for å kunne tåle store tap, både på et gitt
tidspunkt og gjennom forretningsplanperioden. Solvensbehovet
vurderes basert på den partielle interne modellen. Det gjøres

i tillegg kvantitative og kvalitative analyser for å vurdere om
solvensnivået er tilstrekkelig.
ORSA omfatter alle prosesser Gjensidige Forsikring konsern
og Gjensidige Forsikring ASA har for å identifisere, vurdere,
overvåke, håndtere og rapportere risikoer på kort og lang sikt,
samt fastsetting av tilhørende kapitalkrav. Rapporten drøfter
også tiltak i de tilfeller der kapitalsituasjonen er presset.
Styret i Gjensidige Forsikring ASA eier ORSA-prosessen,
og den er strukturert slik at styret kan stille krav til
prosessen og utfordre resultatene. Dessuten vurderer styret
kapitalkonsekvensene basert på gjeldende strategi over
planperioden. Styret godkjenner den endelige ORSA-rapporten
og vedtar ORSA-policyen.
Konsernsjef i Gjensidige Forsikring ASA sikrer at ORSAprosessen utføres i tråd med prinsipper fastsatt av styret.
ORSA-prosessen og resultatene blir gjennomgått regelmessig
i kapitalstyringskomiteen gjennom året. CRO for Gjensidige
Forsikring ASA, har ansvaret for å gjennomføre ORSA-prosessen,
mens Konsernrevisjonen gjennomgår ORSA-prosessen og
rapporten på uavhengig basis før styrets endelige godkjenning.
ORSA-prosessen følger en årlig syklus. Ved større endringer i
Gjensidiges risikoprofil skal en ekstraordinær ORSA-prosess
gjennomføres. Kravet til en ekstraordinær ORSA vil være
basert på ledelsens og styrets vurdering. En ekstraordinær
ORSA-prosess skal likevel utføres dersom solvensmarginen
i regulatorisk perspektiv ligger for lavt i forhold til hva som
er kravet i kapitalstyringspolicyen. En ekstraordinær ORSAprosess innebærer som regel bare en revidering av relevante
kapitalvurderinger og tiltak for å bringe solvensmarginen tilbake
til målsonen.

Datterforetak utfører egne ORSA-prosesser i samsvar med
gjeldende lovkrav og lokale styre-godkjente retningslinjer.
Konsernets ORSA er konsistent med konklusjonene fra disse
prosessene.
Styret er den primære mottaker av ORSA-rapporten. Rapporten
sendes til det norske Finanstilsynet etter at den er godkjent av
styret.

Styring og kontroll av den partielle
internmodellen
Den partielle internmodellen er en modell som brukes
til å kvantifisere Gjensidiges risikoprofil og for å beregne
solvenskapitalkravet. Modellen benyttes til å beregne hvor mye
kapital som er nødvendig for å håndtere Gjensidiges samlet
risikobilde, og benyttes også til å fastsette lønnsomhetsmål,
vurdere reassuranseprogrammer og til investeringsstrategien.
Den partielle internmodellen er således en viktig del av
Gjensidiges samlede risikostyringssystem.
Styret har et overordnet ansvar for styring og kontroll av den
partielle internmodellen. Risikoutvalget består av utvalgte
styremedlemmer og har en forberedende behandling av
styresaker knyttet til risiko- og kapitalstyring. Dette inkluderer
sikring og vurdering av hvorvidt den partielle internmodellen til
enhver tid reflekterer foretakets risikoprofil.
Styrende dokumenter godkjent av styret delegerer ansvar
for den partielle internmodellen nedover i organisasjonen.
CRO er ansvarlig for den daglige driften og styringen av den
internmodellen. Saker knyttet til den partielle internmodellen
rapporteres til og diskuteres med kapitalstyringskomiteen som
ledes av konsernsjef.
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Den partielle internmodellen valideres minst en gang i året,
for å sikre at modellen er egnet for formålet og i stand til å
produsere et solvenskapitalkrav som ikke er vesentlig feil.
Store modellendringer valideres også. Aktuarfunksjonen er
ansvarlig for å utføre valideringen. CRO rapporterer eventuelle
funn fra den uavhengige valideringen, med foreslåtte tiltak, til
konsernsjef, kapitalstyringskomiteen og styret.
Det er ingen vesentlige endringer i styring og kontroll av den
partielle internmodellen i rapporteringsperioden.
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B.4 Internkontrollsystem
Internkontrollsystemet i Gjensidige er en del av og bygger på
Gjensidiges risikostyringsstystem. For en nærmere beskrivelse
av dette systemet vises det derfor til beskrivelsen gitt under
kapittel B3.

Compliancefunksjonen
Compliancerisiko er risikoen for at konsernet pådrar seg
offentlige sanksjoner, økonomisk tap eller tap av omdømme
som følge av at eksternt og internt regelverk ikke etterleves.
Hovedansvaret for å etterleve eksternt og internt regelverk
ligger hos den enkelte ansatte og hos hver enkelt leder. Det
legges stor vekt på å sikre at eksternt og internt regelverk
etterleves, og at det tas hensyn til dette i utforming og
gjennomføring av arbeidsprosesser. Compliancefunksjonen
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skal bistå forretningsområdene ved å identifisere, vurdere, gi
råd om, overvåke og rapportere konsernets compliancerisikoer.
Konsernpolicy for risikostyring og internkontroll fastsetter
hovedprinsippene for compliancefunksjonens ansvar
og organisering. I tillegg er det utarbeidet en funksjons
beskrivelse. Compliancefunksjonen skal årlig utarbeide en
complianceplan. Complianceplanen dekker hele konsernet,
og tar hensyn til graden av compliancerisiko i de ulike
områdene.
Overtredelse av eksternt og internt regelverk skal registreres
i en hendelsesdatabase for operasjonell risiko. Compliance
hendelser inngår i en årlig compliancerapport til konsernsjef
og styret. I tillegg rapporterer compliancefunksjonen
kvartalsvis til konsernsjef og styret gjennom risiko-,
compliance- og kapitalrapporten.
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B.5 Internrevisjonsfunksjonen
Konsernrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelsesog rådgivningsfunksjon som bistår styret og konsernsjef
med å overvåke og kontrollere konsernets risikosituasjon.
Konsernrevisjonen ledes av revisjonsdirektør og skal, i samsvar
med finansforetakslovens 18-1 (3), se til at internrevisjon som
omfatter den samlede virksomhet i finanskonsernet er organisert
og blir gjennomført på en forsvarlig måte. Styret foretar
ansettelse og avskjedigelse av revisjonsdirektør, etter innstilling
fra styrets Revisjonsutvalg, og fastsetter dennes betingelser
etter innstilling fra styrets organisasjons- og godtgjørelsesutvalg.
Revisjonsdirektør kan ikke motta resultatavhengig lønn.
Det forutsettes at revisjonsdirektør også ansettes av styrene i
de datterselskap som er pålagt å ha internrevisjon.

Uavhengighet og objektivitet

Revisjonsdirektør skal minst årlig bekrefte til styret at
Konsernrevisjon har vært uavhengig i gjennomføring av
revisjonsoppdragene.

Ansvar og oppgaver
Konsernrevisjonens hovedansvar er å overvåke og kontrollere
Gjensidige Forsikring konsernets risikostyring, internkontroll,
og virksomhetsstyring. Konsernrevisjonen skal med dette som
utgangspunkt overvåke og kontrollere hvorvidt:
•
•

•

Organisasjonens virksomhetsstyring er hensiktsmessig
Organisasjonens styrende dokumenter og
prosesser er hensiktsmessige og i henhold til
konsernets risikoappetitt og eksterne krav.
Organisasjonens prosesser etterleves
på en hensiktsmessig måte
Gjennomføring av kontroller og kontrollrapportering
fra forretningsområder og andre linje har
tilstrekkelig kvalitet og er hensiktsmessig.

Styret fastsetter funksjonsbeskrivelsen for Konsernrevisjon
samt stillingsinstruks for revisjonsdirektør. Disse dokumentene
fastsetter Konsernrevisjonens formål, organisering, metode,
ansvar og oppgaver, revisjonsplan, rapportering, rettigheter
og forpliktelser, samarbeid og kommunikasjon, etikk og
sikkerhetskrav så vel som evaluering av funksjonen.

•

Revisjonsdirektør har etablert og vedlikeholder detaljerte
retningslinjer for gjennomføring av kravene som er gitt i
funksjonsbeskrivelsen. Konsernrevisjonsaktiviteter skal
gjennomføres uten utilbørlig påvirkning fra organisasjonen.
Dette gjelder valg av revisjonsprosjekter, tilnærming, valg av
revisjonshandlinger, hyppighet, timing og rapportering.

•
•
•

Konsernrevisjonen er selskapets 3. linje-funksjon slik det er
fremstilt i figur 3 i kapittel B.1. Konsernrevisjonen skal foreta en
uavhengig risikovurdering og dekke hele konsernets virksomhet.

Konsernrevisjonen skal utføre arbeidet i henhold til lover og
regler for internrevisjon i finansforetak, herunder etterleve
internasjonale internrevisjonsstandarder.

Blant annet skal følgende områder, basert på en risikovurdering,
revideres på en regelmessig basis:
Kvantitativ risikoidentifikasjon og håndtering
Anti-hvitvasking og terrorfinansiering
IT og informasjonssikkerhet.

Konsernrevisjonen skal også gi bekreftelser iht. regulatoriske
krav.
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Revisjonsplan
Styret fastsetter Konsernrevisjonens årsplan etter innstilling fra
Revisjonsutvalget. Årsplanen skal være basert på en risiko- og
vesentlighetsvurdering, samt budsjett og internt og eksternt
ressursbehov for planperioden.

Rapportering
Etter hver gjennomført revisjon sendes en rapport til ansvarlig
leder for området samt konserndirektør/ daglig leder der det gis
en redegjørelse for arbeidet som er utført, en samlet konklusjon
på status, de positive funn samt anbefalinger til tiltak med
sikte på å forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten
av etablerte prosesser for risikostyring, internkontroll og
virksomhetsstyring. Den ansvarlige lederen forplikter seg til
iverksettelse av forbedringstiltak innen en gitt tidsfrist eller kan
velge å akseptere risikoen.
Minimum én gang per år skal Konsernrevisjon avgi rapport til
styret og konsernsjef om konsernets risikostyring, internkontroll
og virksomhetsstyring er i samsvar med interne og eksterne
retningslinjer.
Konsernrevisjon rapporterer kvartalsvis resultatene av
revisjonsarbeidet samt eventuelle uttalelser, anbefalinger og
samlede vurderinger til styret og konsernsjef. Rapporten skal
inneholde oversikt over hvilke revisjoner som er gjennomført og
om det er avvik fra ressurs- og årsplan. Konsernrevisjonen følger
opp status på tiltak for de forhold som er utilfredsstillende og
inkluderer oppfølgning og fremdrift i sine kvartalsrapporter til
styret inntil tiltakene lukkes.
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B.6 Aktuarfunksjon

B.7 Utkontraktering

Aktuarfunksjonen er en uavhengig kontrollfunksjon
med ansvar for aktuarfaglige oppgaver. Dette omfatter
validering av forsikringstekniske avsetninger, validering
av Gjensidiges internmodell, samt en uttalelse om
tegning av forsikringskontrakter og en uttalelse om
reassuranseprogrammet.

Krav og prinsipper for utkontrakterte funksjoner og aktiviteter
er beskrevet i «Group Policy on Outsourcing» og «Instruks for
utkontraktering», som er godkjent av styret. Policyen skal sikre
etterlevelse av norsk lov og Solvens II-regelverket vedrørende
utkontraktering.

Ved validering av de forsikringstekniske avsetningene
gjøres det en uavhengig vurdering av om avsetningsnivået
er tilstrekkelig, herunder om de metoder, antagelser
og forutsetninger som brukes er hensiktsmessige, om
datakvaliteten er tilstrekkelig, om de prosesser og systemer
som brukes er veletablerte og om kontrollene er effektive.
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Ved validering av internmodellen gjøres det en vurdering
av om kapitalkravet er tilstrekkelig, både totalt og for
enkeltrisikoer. I tillegg valideres metoder, antagelser, data,
systemer/IT, styring, kontroll og bruk av modellen.
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En beskrivelse av hvordan Aktuarfunksjonen er
implementert i organisasjonsstrukturen ble gitt i kapittel
B.1.
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Aktuarfunksjonen utarbeider minst årlig en
aktuarfunksjonsrapport. Rapporten omfatter en beskrivelse
av alle vesentlige oppgaver som Aktuarfunksjonen har
gjennomført, samt resultatene fra det arbeidet som har
blitt utført. Rapporten indikerer eventuelle vesentlige
mangler og gir anbefalinger om hvordan disse skal
følges opp. I tillegg utarbeider Aktuarfunksjonen en
valideringsrapport som oppsummerer gjennomgangen
av Gjensidiges internmodell. Konsernsjef og styret er
hovedmottaker av Aktuarfunksjonens rapporter.

Alle funksjoner og aktiviteter som ikke er definert som
kjernevirksomhet kan bli utkontraktert forutsatt at Gjensidige
beholder fullt ansvar for foretakets forpliktelser.
Ved utkontraktering skal følgende vurderes og dokumenteres:
•
•
•
•

Hvordan en leverandør som leverer tilstrekkelig kvalitet
skal velges
Detaljer for hva en skriftlig avtale skal inneholde
Hvordan utkontraktering vil bli styrt og fulgt opp
Beredskapsplan (for både foretak og leverandør).

Utkontrakteringen skal ikke:
•
•
•
•

Gi en betydelig svekkelse av Gjensidiges styring
Gi en vesentlig økning i operasjonell risiko
Føre til redusert kontroll av utkontrakterte aktiviteter
Forhindre kontinuerlig og tilfredsstillende kundeservice.

Konsernintern utkontraktering skal være basert på relevante
markedspriser og betingelser, dvs. i henhold til tilsvarende
betingelser som om det hadde vært en ekstern part. Ved
vurdering av konsernintern utkontraktering skal det gjøres
særskilte vurderinger av potensielle interessekonflikter slik at
disse blir identifisert og redusert.
Gjensidiges sentraliserte innkjøpsavdeling, Konserninnkjøp, skal
informeres om alle utkontrakteringsavtaler og holde oversikt
over disse. Konserninnkjøp skal sikre at utkontrakteringsavtaler
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er i tråd med internt regelverk. Konserninnkjøp er også ansvarlig
for å ivareta meldeplikt overfor Finanstilsynet i de tilfeller der
dette er påkrevet. Konserninnkjøp skal årlig rapportere til styret
om alle utkontrakteringsavtaler som medfører meldeplikt til
Finanstilsynet. Videre skal Konserninnkjøp på vegne av leder for
Kommunikasjon og Fellestjenester rapportere status minst én
gang i året til konsernsjef. Gjensidige har per i dag utkontraktert/
inngått avtale om utkontraktering av følgende kritiske eller
viktige operasjonelle funksjoner:
•

•

•

•

•
•
•

Informasjon og kommunikasjonsteknologi
(IKT); hvor tjenesteleverandøren er lokalisert
i Norge, Sverige og Danmark.
Drift, utvikling, innkjøp og leverandøroppfølging av
tjenester innen informasjons og kommunikasjonsteknologi,
hvor tjenesteleverandøren er vårt datterselskap, Gjensidige
Business Services AB (GBS) som er lokalisert i Sverige.
Gjennom vårt datterselskap GBS utkontraktering
av manuelle operarasjoner innen skadeoppgjør og
salg, hvor tjenesteleverandøren er lokalisert i India.
Kontrakt er signert, men omfanget av utkontrakterte
oppgaver er foreløpig svært begrenset.
Gjennom vårt datterselskap GBS utkontraktering av drift
og utvikling av kjernesystem for forsikring i Danmark,
hvor tjenesteleverandøren er lokalisert i Israel. Foreløpig
omfatter dette et begrenset antall forsikringspoliser,
men det er planlagt at dette vil øke i omfang.
Kapitalforvaltning; hvor tjenesteleverandøren
er lokalisert i Norge, Danmark og Litauen.
Skadeoppgjør; hvor tjenesteleverandøren
er lokalisert i Sverige.
Klagehåndtering; hvor tjenesteleverandøren
er lokalisert i Finland.
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RISIKOPROFIL

Beskrivelse av risikoprofilen i dette kapittelet er basert på
godkjent partiell internmodell.
Tabell 6 viser risikoprofilen til Gjensidige Forsikring konsern og
Gjensidige Forsikring ASA.
Gjensidiges kjernevirksomhet er skadeforsikring, og risikoen
relatert til skade- og helseforsikringsrisiko er derfor en stor del
av risikoen Gjensidige eksponeres for. Risikoen er imidlertid
begrenset da Gjensidige hovedsakelig er eksponert mot
privatmarkedet og til det små og mellomstore kommersielle
markedet. Reassuranse er et risikoreduserende verktøy som
reduserer risikoen.

Livsforsikring er solgt gjennom Gjensidige Pensjonsforsikring AS.
Livsforsikringsrisiko er relativt liten sammenlignet med skade- og
helseforsikringsrisiko, ettersom livsforsikring er en relativt liten
del av konsernets totale virksomhet.
Gjensidiges eiendeler er investert i finansmarkedet, og risikoen
knyttet til disse investeringene utgjør en betydelig del av
Gjensidiges risikoprofil. Markedsrisiko inkluderer renterisiko og
valutarisiko knyttet til de forsikringstekniske avsetningene.

Operasjonell risiko er risiko relatert til driften av virksomheten.
Diversifiseringseffekter reduserer risikoen.
Et stort økonomisk tap vil gi opphav til en utsatt skattefordel
som kan utnyttes, forutsatt at virksomheten vil kunne fortsette
driften etter tapet. Denne effekten tas i betraktning ved
beregning av kapitalkravet.

Motpartsrisiko er begrenset ettersom Gjensidige har begrenset
eksponering mot motparter. Tilbakebetalinger fra gjenforsikring
er relativt små.

Tabell 6: Risikoprofil for Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA (tall i NOK millioner)
Gjensidige Forsikring konsern

Gjensidige Forsikring ASA

Skade- og helseforsikringsrisiko

9 321

9 090

Livsforsikringsrisiko

2 052

-

Markedsrisiko

7 688

6 951

Motpartsrisiko

309

230

Diversifisering

(5 179)

(3 511)

Basiskravet til solvenskapital

14 191

12 760

975

873

Justeringer for tapsabsorberende evne av utsatt skatt og
forsikringstekniske avsetninger

(3 269)

(2 861)

Solvenskapitalkrav

11 897

10 772

Operasjonell risiko
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C.1 Forsikringsrisiko

RISIKOPROFIL

Forsikringsrisiko består av risiko relatert til skadeforsikring og
risiko relatert til livsforsikring.

•

Skadeforsikring

•

Skadeforsikring omfatter både skade- og helseforsikrings
kontrakter. Gjensidige Forsikring konsern er eksponert for
skadeforsikringsrisiko i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum.
Gjensidige har stor risikoappetitt innenfor kjerneområdet
skadeforsikring i Norden og Baltikum. Risikoappetitten skal være
størst innenfor områder der foretaket har høy kompetanse og
tilgang til relevante data. Andre forretningsområder skal bidra til
konsernets totale vekst og lønnsomhet, men med en begrenset
risikoappetitt.
I de følgende avsnittene gjøres det rede for de viktigste
risikokomponentene innenfor skadeforsikring: reserverisiko,
premierisiko og avgangsrisiko.

Reserverisiko
Reserverisiko er risikoen for at erstatningsavsetningene ikke er
tilstrekkelige til å dekke både skader som allerede har inntruffet,
og disse skadenes tilhørende kostnader. Reserverisiko reflekterer
usikkerhet knyttet til utviklingen av følgende størrelser:
•

Størrelsen på de faktiske erstatningskrav er høyere
enn forventet (i forhold til avsetning for innrapporterte
skader som ennå ikke er ferdig behandlet, «Reported
But Not Settled claims», som forkortes til RBNS);

Erstatningskrav for inntrufne skader som ennå ikke er
rapportert blir høyere enn forventet («Incurred But
Not Reported claims», som forkortes til IBNR);
Erstatningsutbetalinger gjøres på et
annet tidspunkt enn forventet.

Usikkerhet i rapporterte, men uoppgjorte krav (RBNS) vil
skyldes usikkerhet i de ulike uavklarte forholdene som bidrar
til sluttkravet.
Usikkerhet i IBNR er generelt knyttet til følgende
risikofaktorer:
•

•

•
•

•

Manglende data og mangel på historiske
erfaringsgrunnlag. Dette er spesielt relevant
når nye produkter blir lansert.
Feilvurderinger av trender i skadeutviklingen.
Kundeadferd og endringer i vilkår og betingelser kan
føre til endringer i skadeutviklingen som ikke blir fanget
opp riktig når erstatningsavsetningene skal beregnes.
Endringer i porteføljesammensetningen
som ikke er fanget opp.
Rettspraksis: Erstatningskrav for personskader
er påvirket av rettspraksis knyttet til kontraktsog erstatningsrett. Nye dommer kan endre
rettspraksis og resultere i høyere erstatningskrav.
Nye typer latente krav: Det kan oppstå latente krav
på forsikringsavtaler som tidligere ikke er identifisert.
Dette gjelder spesielt for ansvarsforsikring.

I tillegg til faktorene nevnt ovenfor vil det være usikkerhet
i tidspunktet for betaling og skadeinflasjon. Durasjonen
(gjennomsnittlig tid mellom datoen for skaden til
erstatningskravet er endelig avgjort) varierer vesentlig
mellom ulike risikotyper.
Lang durasjon vil øke foretakets eksponering for inflasjon.
Risiko knyttet til forsikringskontrakter kan klassifiseres som
korthalet eller langhalet. Korthalete risikoer er risikoer hvor
perioden mellom skadetidspunkt, rapporteringstidspunkt
og sluttoppgjør for erstatningen er kort, slik at det endelige
utfallet er mer sikkert fra begynnelsen av. Langhalet risiko
kjennetegnes ved at perioden mellom skadetidspunkt,
rapporteringstidspunkt og sluttoppgjør for erstatningen
er lang, slik at det endelige resultatet i utgangspunktet er
mer usikkert. For eiendoms- og motorforsikring (unntatt
personskader) rapporteres skadene relativt kort tid
etter hendelsen. Skader relatert til ulykkesforsikring og
helseforsikring kan derimot bli rapportert flere år etter at
forsikringshendelsen har inntruffet, og erstatningsoppgjøret
kan bli avgjort flere år etter at det først ble rapportert.
Inflasjonsrisikoen er større for langhalede produkter, da økt
inflasjon vil resultere i større skadeutbetaling enn forventet.
Figur 6 viser den gjennomsnittlige durasjonen for ulike
produkter.
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Figur 6: Durasjon per produkt

Merk at risikoprofilen er beregnet for risikoen i det
påfølgende året, og ikke risiko frem til skadene er fullt
utbetalt. Reserverisiko er derfor risikoen for at erstatning
skrav som allerede er pådratt, vil bli vurdert til å ha høyere
kostnader ett år frem i tid i forhold til dagens forventning.
Risikoen på ett års sikt vil vanligvis være lavere enn risikoen
til skadene er fullt utbetalt, da utvikling og endringer i krav
ofte kommer over en lengre periode enn ett år.
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Motorvognforsikring

Yrkesskadeforsikring (NO)

Yrkesskadeforsikring (DK)

Premierisiko
Premierisiko gjelder fremtidig eksponering, fremtidige
skader og tilhørende kostnader. Eksponering oppstår ved
uavløpt risiko for kontrakter som allerede er tegnet (dvs.
«uopptjent» eksponering) og fra fremtidige tegnede
kontrakter.

Ansvarsforsikring

Personforsikring
Ulykkesforsikring
Gruppeliv,
Dødsfallsforsikring

Premierisiko kan oppstå fra følgende faktorer:
•
•
•
•
•

Gruppeliv,
Uføreforsikring
Bygning- og Eiendomsforsikring Privat

Premienivå kan bli lavere enn forventet på grunn
av konkurransen i markedet eller utilstrekkelighet
i prismodellene som benyttes. Premien kan i stor
grad fastsettes av foretaket, og for de fleste
forsikringsprodukter er hovedkilden til premierisiko relatert
til erstatningskostnadene.

Bygning- og Eiendomsforsikring Næringsliv

87

90
90

Usikkerhet i premienivå
Usikkerhet i skadefrekvens
Usikkerhet i gjennomsnittsskade
Usikkerhet i tidspunkt for erstatningsutbetalinger
Usikkerhet i administrasjonskostnader.

Marine-, Fly- og
Transportforsikring

0

2

4

6

8

10
Antall år

Skadefrekvensen vil vanligvis være avhengig av produktet
som vurderes. En økning i skadefrekvens kan enten

være sesongmessig, værrelatert eller av mer permanent
karakter drevet av endringer i den underliggende risikoen
på grunn av endringer i porteføljesammensetningen.
For eksempel kan en kald vinter føre til en økning i
hyppigheten av skader innenfor eiendomsforsikring som
følge av frosne vannrør, økt bruk av elektrisitet og mer
bruk av åpen peis for å varme opp hus. Permanente
skift i nivået for skadefrekvens kan for eksempel
forekomme som følge av endret kundeadferd og nye
typer skader. Lønnsomhetseffekten av permanente
endringer i nivået for skadefrekvens vil være høy. Når
det gjelder for eksempel motorvognforsikring, vil en
endring i skadefrekvensnivå på ett prosentpoeng øke
skadeprosenten med tre til fire prosentpoeng basert på
dagens erstatningsnivå.
Skadenes størrelse, og gjennomsnittsskaden,
påvirkes av en rekke faktorer. Enkelte produkter kan
være sterkt påvirket av noen få store enkeltskader.
Antall store skader varierer mye fra år til år. Dette
gjelder typisk for næringslivssegmentet. For de fleste
produkter påvirker inflasjonen den underliggende
utviklingen i skadestørrelsen. For personskader har
nye domsavsigelser en tendens til å endre rettspraksis
slik at skadenes størrelse øker mer enn den generelle
inflasjonen.
Gjensidige er også utsatt for katastrofeskader, som er
krav som påvirker flere forsikringsprodukter samtidig.
Stormrisiko er den viktigste katastroferisikoen.
Katastroferisiko vurderes å være moderat for
Gjensidige forsikring konsern som følge av konsernets
reassuranseprogram. Mer informasjon om reassuranse er
gitt i beskrivelsen av risikoreduserende tiltak nedenfor.
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RISIKOPROFIL

Usikkerhet i tidspunkt for erstatningsutbetalinger kan føre til
at kostnadene er høyere enn forventet på grunn av inflasjonen.
Det er usikkerhet knyttet til estimatet for forventede
administrasjonskostnader. Kostnadene er relatert til
salg, skadebehandling, IT samt øvrige kostnader for
tjenester som trengs for å drive et forsikringsforetak. Da
administrasjonskostnadene er lave sammenlignet med
erstatningskostnadene, er risikoen for at disse kostnadene
blir høyere enn forventet ikke en betydelig risikofaktor for
Gjensidige.

Figur 7: Risikoeksponering for skadeforsikringsrisiko
(basert på allokert basis solvenskapitalkrav beregnet ved bruk av godkjent partiell internmodell)

Gjensidige Forsikring konsern

Gjensidige Forsikring ASA

Avgangsrisiko
Avgangsrisiko er definert som risikoen for tap forårsaket av
at avgang av forsikringskontrakter skjer til en annen takt enn
forventet, det vil si at det er en økning i nivået av antall kunder
som forlater foretaket. Gjensidige vurderer avgangsrisiko til å
være begrenset for skade- og helseforsikringsvirksomhet, da
hovedeffekten av høyere avgang er en reduksjon i fremtidig
fortjeneste.

Reserverisiko 31 %

Reserverisiko 32 %

Premierisiko eksklusive katastrofer 53 %

Premierisiko eksklusive katastrofer 55 %

Premierisiko katastrofer 12 %

Premierisiko katastrofer 12 %

Avgangsrisiko 0,4 %

Avgangsrisiko 0,4 %

Helseforsikringsrisiko lignende livsforsikring 4 %

Helseforsikringsrisiko lignende livsforsikring 0,1 %
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Reserverisiko og premierisiko er begge vesentlige
risikoer. Avgangsrisiko bidrar kun marginalt til den totale
risikoeksponeringen for både Gjensidige Forsikring konsern og
Gjensidige Forsikring ASA. For reserverisiko er størstedelen
av erstatningsavsetningene og tilhørende risikoeksponering
relatert til personskade, ettersom det tar lang tid å avslutte
slike skader. En stor del av reserverisikoen er derfor relatert
til «Yrkesskadeforsikring», «Forsikring mot inntektstap»,
«Forsikring mot brann og annen tingskade», og «Motorvogn
trafikkforsikring». For premierisiko er risikoeksponeringen
hovedsakelig relatert til «Forsikring mot brann og annen
tingskade» og «Motorvognforsikring».
Figur 7 viser risikoeksponeringen for skadeforsikring for
Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA.
Det har ikke vært vesentlige endringer i vurdering av
skadeforsikringsrisiko.

Risikokonsentrasjon
Gjensidiges skadeforsikringsportefølje er størst i Norge,
men Gjensidige har også en betydelig del av sin forsikrings
virksomhet i Danmark, Sverige og Baltikum.
Ved utforming av Gjensidiges styrende dokumenter for
forsikringsrisiko er det tatt sikte på spredning mellom ulike
typer forsikringsrisiko samt å oppnå en tilstrekkelig stor
forsikringsbestand innenfor hver kategori til å redusere
fluktuasjonen i resultatet. Det finnes detaljerte retningslinjer
som sikrer at risiko som tegnes er innenfor Gjensidiges
risikoappetitt.

Erfaring viser at jo større en portefølje av ensartede forsikrings
kontrakter er, desto mindre vil den relative variabiliteten omkring
det forventede resultatet være. Dessuten vil en mer diversifisert
portefølje ha mindre sannsynlighet for påvirkning fra endringer
i en delportefølje. Gjensidige har en veldiversifisert portefølje
både mellom land og mellom produkter. Omtrent en tredjedel
av porteføljen er knyttet til motorforsikring, en tredjedel er
relatert til brann og annen skade på eiendom, og resten er
relatert til andre produkter. Porteføljen består hovedsakelig av
privat forsikring og forsikring knyttet til små og mellomstore
næringslivsvirksomheter.

Risikoreduserende tiltak
Forsikringsrisiko reduseres gjennom flere ordninger, blant annet
gjennom reassuranse og sikring av inflasjonsrisiko.

knyttet til reassuranseprogrammet er basert på analyser av
eksponering, skadehistorikk, simuleringer fra Gjensidiges
partielle internmodell og Gjensidiges kapitalisering. Et generelt
krav for alle reassurandører er kredittrating «A-» eller bedre av
Standard & Poor’s (eller tilsvarende fra andre ratingbyråer) ved
inngåelse av kontrakt med Gjensidige.

Sikring av inflasjonsrisiko for dansk
yrkesskadeforsikring
Gjensidige er eksponert for risiko knyttet til økt inflasjon som
påvirker de forsikringstekniske avsetningene. Økt inflasjon vil
gi høyere fremtidige erstatningsutbetalinger enn tidligere for
ventet. En stor del av denne inflasjonsrisikoen er knyttet til dansk
yrkesskadeforsikring, som er sikret gjennom inflasjonsswapper.

Risikosensitivitet
Reassuranse
Gjensidige Forsikring ASA kjøper reassuranse for å beskytte seg
mot katastrofer (f.eks. stormskader) og store erstatningskrav
(f.eks. store branner). Reassuranseprogrammet kjøpes hoved
sakelig for å beskytte konsernets egenkapital. Gjensidige
kjøper nesten utelukkende ikke-proporsjonal reassuranse
med tilstrekkelig høy egenregning for noen relativt få, store
erstatningskrav. Gjensidige Forsikring ASA reassurerer datter
foretakene, og dette er inkludert i reassuranseprogrammet for
Gjensidige Forsikring ASA. Den generelle egenregningen per
skade/skadehendelse for Gjensidige Forsikring konsern er på
100 millioner kroner. For katastrofehendelser som for eksempel
naturskader er egenregningen 200 millioner kroner. For noen
forsikringsrisikoer kjøper Gjensidige gjenforsikringsdekning som
vil redusere egenregningen til under 100 millioner. Beslutninger

Risikosensitivitet er gjennomført for Gjensidige Forsikring
konsern. Dette er beskrevet ytterligere i kapittel C.6.

Livsforsikring
Gjensidige Forsikring konsern er eksponert mot livsforsikrings
risiko gjennom produkter solgt i Gjensidige Pensjonsforsikring AS.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS har relativt stor risikoappetitt
innen innskuddspensjon og privat sparing, moderat risikoappetitt
innenfor kollektive risikodekninger og individuell uførepensjon
og lav risikoappetitt innenfor kapitalkrevende og kompliserte
produkter (fripoliser). For å beskrive livsforsikringsrisiko utdypes de
viktigste komponentene nedenfor, og disse er; dødelighetsrisiko,
opplevelsesrisiko, uførerisiko, katastroferisiko, avgangsrisiko og
kostnadsrisiko.
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Dødelighetsrisiko

Uførerisiko

Dødelighetsrisiko er risikoen for at faktisk dødelighet er
høyere enn forventet, og defineres som en permanent økning i
dødelighet for alle aldre. Høyere dødelighet vil resultere i høyere
erstatningskrav til etterlatte. Dødelighetsrisikoen i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS er lav, fordi det er et begrenset antall
forsikringspoliser som dekker dødelighetsrisiko. I tillegg er
dødeligheten lav, så en økning i disse vil få begrenset innvirkning.
Dette betyr at det ikke er risiko for økt dødelighet som er størst
for Gjensidige Pensjonsforsikring AS, men risiko for lavere
dødelighet: opplevelsesrisiko.

Uførerisiko er risikoen for at faktisk uførhet er høyere enn
forventet, og/eller at faktisk sannsynlighet for å bli frisk er lavere
enn forventet, noe som vil øke erstatningsutbetalingene. Både
individuelle og kollektive uføreprodukter eksponerer Gjensidige
Pensjonsforsikring AS for denne type risiko. Bortsett fra
avgangsrisiko er uførerisiko en av de største forsikringsrisikoene
for Gjensidige Pensjonsforsikring AS.

Opplevelsesrisiko
Opplevelsesrisiko er risikoen for at faktisk dødelighet er lavere
enn forventet. Lavere dødelighet vil resultere i høyere totale
pensjonsutbetalinger for garanterte produkter. Foretaket kan
ikke kreve ytterligere premier for kontraktsperioder som er
inngått tidligere. Risikoen for foretaket er at de avsetningene
som skal dekke alle fremtidige krav er utilstrekkelige.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS er spesielt utsatt for
opplevelsesrisiko knyttet til fripoliser, hvor Gjensidige
Pensjonsforsikring AS er ansvarlig for å betale en garantert
ytelse fram til dødsfall, eller et annet avtalt tidspunkt.

Katastroferisiko
Katastroferisiko er definert som risikoen for en umiddelbar
økning i dødelighet grunnet en katastrofehendelse.
Dødelighetsrisikoen er generelt lav, og scenarioet for
katastroferisiko vil få svært liten innvirkning for Gjensidige
Pensjonsforsikrings portefølje.

vil imidlertid effekten på kapitalposisjonen være begrenset.
Redusert fremtidig fortjeneste vil føre til en reduksjon av
tellende kapital, men motvirkes av et lavere kapitalkrav.

Kostnadsrisiko
Kostnadsrisiko er risikoen for at faktiske kostnader er høyere
enn forventet. Risikoen er knyttet til administrasjonsresultatet
som er forventet administrasjonsinntekt minus de forventede
utgiftene for hele levetiden til produktene som faller innenfor
kontraktens grense. For noen produkter kan Gjensidige
Pensjonsforsikring AS ikke øke administrasjonsgebyret selv om
utgiftene skulle øke (f.eks. fripoliser). For andre produkter kan
Gjensidige Pensjonsforsikring AS øke administrasjonsgebyret for
fremtiden og dermed redusere tapene.

Risikoeksponering
Avgangsrisiko
Avgangsrisiko er risikoen for en økning i avgangsraten, det vil si
risiko for en økning i antall kunder som forlater foretaket. Dette
er hovedsakelig relevant i Solvens II-perspektivet, fordi Solvens
II tar hensyn til forventet fremtidig fortjeneste. Avgangsrisiko
reflekterer risikoen for en potensiell reduksjon av forventet
fremtidig fortjeneste dersom kunder forlater foretaket.
Avgangsrisiko er hovedsakelig knyttet til investeringsvalg
porteføljen, og utgjør en viktig risiko for foretaket i Solvens II.
Dersom et stort antall kunder skulle velge å forlate foretaket

Den dominerende risikoen innenfor livsforsikring er
avgangsrisiko, som kommer fra investeringsvalgporteføljen.
Uførerisiko og opplevelsesrisiko bidrar kun marginalt til den
samlede risikoen siden porteføljen av produkter som bidrar til
denne risikoen er mye mindre. Kostnadsrisiko er også en mindre
risiko. Dødelighetsrisiko og katastroferisiko utgjør en svært liten
andel av livsforsikringsrisikoen og i sum utgjør de mindre enn 1 %
og er derfor ikke inkludert i figur 8. Avgangsrisiko har økt siden
forrige rapportering, og dette skyldes vekst i porteføljen, samt
endret porteføljesammensetning grunnet innføringen av egen
pensjonskonto.
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Figur 8: Risikoeksponering for livsforsikringsrisiko
i Gjensidige Forsikring konsern
(basert på allokert basis solvenskapitalkrav)

Det har ikke vært vesentlige endringer i vurderingen av
livsforsikringsrisiko.

Risikokonsentrasjon
Risikoeksponering for livsforsikringsrisiko

Livsforsikring består av forsikringspoliser i det norske
markedet. Porteføljen består hovedsakelig av ansatte i små
og mellomstore bedriftskunder over hele landet, og i ulike
bransjer. Risikokonsentrasjonen anses derfor som begrenset.

Risikoreduserende tiltak
Risikoen for livsforsikring er begrenset. Gjensidige
Pensjonsforsikring AS kjøper reassuranse fra Gjensidige
Forsikring ASA, men dette anses som en konsernintern
transaksjon. I tillegg har foretaket inngått en kvoteavtale for
dekning av uførerisiko på barneuføreforsikringsproduktet.
Reassuranseresultat rapporteres hvert kvartal. Det foreligger
retningslinjer og rutiner for hvordan resultatene skal beregnes
og rapporteres. Ytterligere detaljer finnes i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS sin egen rapport om solvens og
finansiell stilling.
Opplevelserisiko 2 %
Uførhetsrisiko 5 %
Avgangsrisiko 90 %

Risikosensitivitet
Risikosensitivitet er gjennomført for Gjensidige Forsikring
konsern. Dette er beskrevet ytterligere i kapittel C.6.

Kostnadsrisiko 3 %
90
90
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C.2 Markedsrisiko
Markedsrisiko er risikoen for tap knyttet til endringer i
makroøkonomiske forhold og/eller endringer i finansielle
eiendeler og forpliktelser. Gjensidige er eksponert for denne
typen risiko gjennom konsernets investeringsaktiviteter. Risikoen
styres på aggregert nivå og håndteres gjennom retningslinjer for
kapitalforvaltning og investeringsstrategier, som er utarbeidet for
Gjensidige Forsikring ASA og datterforetakene. Hovedformålet
med investeringene er å støtte forsikringsvirksomheten ved
å sikre verdien av forsikringsforpliktelser mot svingninger i
markedsvariabler. Midler utover dette investeres for å oppnå
konsernets samlede lønnsomhetsmål, med kontrollert
nedsiderisiko.
Investeringer for skadeforsikring og livsforsikring forvaltes
separat. Markedsrisiko knyttet til skadeforsikring og livsforsikring
er beskrevet hver for seg der det er aktuelt.
Investeringsporteføljen for skadeforsikring er delt i to: en
sikringsportefølje og en fri portefølje. Sikringsporteføljen er
ment å tilsvare konsernets forsikringstekniske avsetninger, slik
at renterisiko, valutarisiko og til en viss grad inflasjonsrisiko
reduseres. Det er investert i rentepapirer med en durasjon som
er tilpasset durasjonen til de forsikringstekniske avsetningene.
Den frie porteføljen består av ulike eiendeler. Allokeringen
av eiendeler i denne porteføljen må ses i sammenheng med
konsernets kapitalisering og risikokapasitet, samt konsernets
risikoappetitt til enhver tid.

RISIKOPROFIL

Gjensidige Pensjonsforsikring AS forvalter flere porteføljer,
inkludert en investeringsvalgportefølje, fripoliseportefølje,
kollektivportefølje og selskapsportefølje. Gjensidige
Pensjonsforsikring AS har ikke investeringsrisiko for
investeringsvalgporteføljen. De andre porteføljene
eksponerer foretakets egenkapital for risiko.
Alle eiendeler i Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige
Forsikring ASA er investert i overensstemmelse med
«forsiktighetsprinsippet». Som beskrevet ovenfor er
porteføljene delt i en sikringsportefølje og en fri portefølje
for å sikre verdien, kvaliteten, likviditeten og lønnsomheten
til hele investeringsporteføljen. Investeringene i
sikringsporteføljen tilpasses omfang og durasjon for
forsikringsforpliktelsene. Derivater benyttes hovedsakelig
for å sikre renterisiko, valutarisiko og inflasjonsrisiko. Det er
begrenset konsentrasjonsrisiko.

Risikoeksponering
Figur 9 viser risikoeksponeringen for Gjensidige Forsikring
konsern (inkludert Gjensidige Pensjonsforsikring AS) og
Gjensidige Forsikring ASA. Valutarisiko og konsentrasjons
risiko utgjør en svært liten andel av markedsrisikoen og i
sum utgjør de mindre enn 1 %, og er derfor ikke inkludert i
figur 9.
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Figur 9: Risikoeksponering innen markedsrisiko
(basert på allokert basis solvenskapitalkrav beregnet ved bruk av godkjent partiell internmodell)
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Gjensidige Forsikring konsern

Gjensidige Forsikring ASA

Innenfor markedsrisiko er de største risikoene aksjerisiko
og kredittmarginrisiko for Gjensidige Forsikring konsern
og Gjensidige Forsikring ASA. Beholdninger i tilknyttede
foretak behandles generelt som aksjerisiko i Gjensidige
Forsikring ASA, mens risikoen konsolideres i Gjensidige
Forsikring konsern. Følgelig er aksjerisiko størst for Gjensidige
Forsikring ASA. Investeringene i eiendom gjennom Oslo
Areal AS bidrar til eiendomsrisiko per 31. desember.
Gjensidige Forsikring og AMF Pensionsförsäkring AB har
inngått avtale om salg av Oslo Areal. Transaksjonen ble
fullført i januar 2022. Det er også noe renterisiko, mens
valutarisiko og konsentrasjonsrisiko kun bidrar marginalt til
total risikoeksponering.
Det har ikke vært vesentlige endringer i prinsippene som
ligger til grunn for vurdering av markedsrisikoen, utenom
overgang til godkjent partiell internmodell.

Kredittmarginrisiko

Renterisiko 7 %

Renterisiko 7 %

Aksjerisiko 42 %

Aksjerisiko 47 %

Eiendomsrisiko 20 %

Eiendomsrisiko 19 %

Kredittmarginrisiko 32 %

Kredittmarginrisiko 29 %

Kredittmarginrisiko er risiko knyttet til verdiene av eiendeler,
forpliktelser og finansielle instrumenter som følge av
endringer i nivået eller volatiliteten av kredittmarginer over
den risikofrie rentekurven. Det er renteporteføljen som er
utsatt for kredittmarginrisiko.
Tabell 7 og 8 viser fordeling av renteporteføljen per sektor
og per ratingkategori per 31. desember 2021. Investeringer
i rentefond er ikke inkludert i tabellene.
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Utstedere uten rating fra et offisielt ratingbyrå er i all
hovedsak investeringer i den norske renteporteføljen. Dette er
hovedsakelig investeringer i norske sparebanker, kommuner,
obligasjoner med pant i eiendom og kraftselskaper.

Gjensidige Forsikring konsern

Gjensidige Forsikring ASA

Statsobligasjoner mv.

20 %

19 %

Foretaksobligasjoner mv.

78 %

80 %

Strukturerte verdipapirer

1%

1%

Aksjerisiko

Sikrede verdipapirer

1%

1%

100 %

100 %

Aksjerisiko er risiko knyttet til verdiene av eiendeler, forpliktelser
og finansielle instrumenter som følge av endringer i nivå eller
volatilitet av markedspriser på aksjer.

Total

Tabell 8: Fordeling renteportefølje per ratingkategori

For både Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige
Forsikring ASA er aksjeeksponeringene i hovedsak investeringer
i norske aksjefond og internasjonalt diversifiserte fond, med
størstedelen investert i utviklede markeder. Det er også
investeringer i flere private equity-fond samt fond-i-fond med
fokus på Norden.

Gjensidige Forsikring konsern

Gjensidige Forsikring ASA

AAA

30 %

31 %

AA

13 %

13 %

A

17 %

15 %

BBB

17 %

17 %

BB

0%

0%

Eiendomsrisiko

B

0%

0%

CCC eller lavere

0%

0%

22 %

24 %

Eiendomsrisiko er risiko knyttet til verdiene av eiendeler,
forpliktelser og finansielle instrumenter som følge av endringer i
nivå eller volatilitet av markedspriser på eiendommer.

100 %

100 %

Ingen rating
Total

Aksjeporteføljen har ikke betydelige eksponeringer i enkeltaksjer.

Gjensidige Forsikring ASA sin eierandel på 50 prosent i Oslo
Areal AS konsolideres i solvensberegningene per 31. desember
2021. For konsernet er i tillegg en del av porteføljen investert i
eiendomsfond.
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RISIKOPROFIL

Renterisiko

Risikokonsentrasjon

Renterisiko er risiko knyttet til verdiene av eiendeler,
forpliktelser og finansielle instrumenter som følge av endringer
i rentekurven eller rentevolatiliteten. For både Gjensidige
Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA er renterisikoen
liten som følge av at forfallet på renteporteføljen er tilpasset
forsikringsforpliktelsene. For konsern er det ytterligere reduksjon
i renterisiko som følge av motgående renteeksponering i skadeog livsforsikringsvirksomheten.

Risikokonsentrasjon knyttet til finansielle investeringer
defineres som akkumulering av eksponering blant annet
innenfor samme geografiske område og industrisektor.

Som nevnt er sikringsporteføljen ment å tilsvare Gjensidige
Forsikring konserns forsikringstekniske avsetninger for å redusere
renterisikoen. Det er også noe renterisiko i den frie porteføljen.
I motsetning til skadeforsikring er risikoen for Gjensidige
Pensjonsforsikring AS at det blir en reduksjon i rentenivået.
Denne risikoen oppstår på fripoliser som garanterer en årlig
investeringsavkastning. En reduksjon i rentenivået øker risikoen
for ikke å oppnå den garanterte investeringsavkastningen.
Imidlertid vil renteeffekten i Gjensidige Pensjonsforsikring AS
motvirkes av renteeffekten for skadeforsikring og således
redusere renterisikoen på konsernnivå.

Valutarisiko
Valutarisiko er risiko knyttet til verdiene av eiendeler,
forpliktelser og finansielle instrumenter som følge av endringer i
valutakursene.
Gjensidige Forsikring konsern tegner forsikring i Skandinavia og
Baltikum, og har dermed forsikringsforpliktelser i de tilsvarende
valutaene. Valutarisikoen, både på konsernnivå og foretaksnivå,
er generelt sikret ved å ha investeringer i tilsvarende valuta som
de forsikringstekniske avsetningene.

For både Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige
Forsikring ASA er sektorkonsentrasjon av rentepapirer
regulert av retningslinjer for kreditteksponering, som er en
del av konsernets kredittpolicy. Retningslinjene definerer
en rekke industrisektorer sammen med grenser for hver
sektor for å sikre diversifisering i totalporteføljen. Den
nåværende fordelingen av rentepapirer oppfyller kravene gitt i
retningslinjene.
Aksjeinvesteringene i Gjensidige Forsikring ASA er
hovedsakelig investeringer i internasjonalt diversifiserte fond.
Investeringene er både i utviklede og fremvoksende markeder,
sammen med investeringer i det norske markedet. Graden av
diversifisering, både for sektor og geografisk konsentrasjon, er
således avhengig av sammensetningen i fondsstrukturen.
Geografisk konsentrasjon av rentepapirer i sikringsporteføljen
i Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA er
i hovedsak proporsjonal til forsikringstekniske avsetninger i de
land hvor virksomheten foregår.
Geografisk konsentrasjon av rentepapirer i den frie porteføljen
overvåkes ved å gjennomlyse investeringene i rentefond.
Investeringene består av internasjonalt diversifiserte fond i
aktivaklasser som investment grade, high yield og konvertible
obligasjonsfond.

kredittpolicyen. Formålet er å sikre at konsernet ikke får en
tapsrisiko som er høyere enn risikoappetitten. Det overvåkes
løpende at eksponeringen holdes innenfor tillatt ramme.
Porteføljen Renteinstrumenter – kort durasjon består i
hovedsak av norske obligasjoner og sertifikater, som bidrar til
at det holdes likvide midler i porteføljen.

Risikoreduserende tiltak
Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA
bruker flere risikoreduserende tiltak. Sikringsporteføljen er
ment å tilsvare konsernets forsikringstekniske avsetninger
og skal redusere renterisiko, valutarisiko og til en viss grad
inflasjonsrisiko. Det er investert i rentepapirer med en
varighet som er tilpasset varigheten til de forsikringstekniske
avsetningene.
En oversikt over andre risikoreduserende tiltak følger nedenfor.

Sikring av valutarisiko
For styring av valutarisiko er det definert egne rammer. I den
løpende styringen for å holde eksponeringen innenfor de
definerte rammene brukes derivater, hovedsakelig termin
forretninger. Når det gjelder investeringer i utenlandske
datterselskaper og filialer er det implementert en strategi
som tar sikte på å minimere effekter på overskuddskapital
som følge av valutakursendringer. Dette gjøres ved hjelp av
internlån mellom morselskapet og filial og bruk av terminer og/
eller opsjoner.

Hver debitor skal ha en ramme definert i kroner som gjelder
samlet for Gjensidige Forsikring konsern. Retningslinjene
for fastsettelse av konsernets kredittrammer er definert i
48
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Renterisiko er en betydelig risikofaktor knyttet til yrkesskade
forsikring i Danmark. Det skyldes både porteføljens størrelse,
samt den lange durasjonen for de forsikringstekniske
avsetningene knyttet til produktet. En stor del av renterisikoen
i de forsikringstekniske avsetningene sikres ved bruk av rente
swapper. Fordelen ved å bruke renteswapper i motsetning
til obligasjoner er at instrumenter med ønsket varighet
er tilgjengelig i det danske swapmarkedet, men ikke i
obligasjonsmarkedet.

Sikring av aksjeeksponering
Salgsopsjoner benyttes for å sikre halen i aksjeeksponeringen.
For taktiske formål kan terminkontrakter benyttes.
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Risikosensitivitet
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Sensitivitetsanalyser utføres på konsernnivå. Dette er
nærmere beskrevet i kapittel C.6.
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C.3 Kredittrisiko

C.4 Likviditetsrisiko

Med kredittrisiko vises det til risiko for mulige tap på
grunn av uventet mislighold hos forskjellige motparter
og debitorer. Kredittrisiko tilknyttet rentepapirer
(markedsrisiko kreditt) ble dekket i kapittel C.2 i avsnittet
«Kredittmarginrisiko». I dette kapittelet beskrives
motpartsrisiko.

Likviditetsrisiko defineres som risiko for ikke å kunne
foreta utbetalinger ved forfall eller behov for å realisere
investeringer til lavere verdi for å foreta utbetalinger. For de
fleste skadeforsikringsforetak er likviditetsrisikoen ganske
begrenset. Premieinntekt er betalt på forskudd, og skadekrav
utbetales senere. Fremtidige utbetalinger er ikke basert på
kontraktsmessige betalingsdatoer, men når skader oppstår og
hvor lang tid det tar å gjøre opp skader. Dette vil resultere i en
positiv netto kontantstrøm under normale omstendigheter.
Store nettoutbetalinger vil vanligvis bare oppstå som følge
av oppkjøp eller rekapitalisering av datterforetak. I tillegg
vil det kunne oppstå likviditetsbehov i forbindelse med
marginutbetalinger for finansielle instrumenter. Dersom
det oppstår en stor skade eller en katastrofehendelse,
vil utbetalingene finne sted en gang etter hendelsen, og
reassurandørene vil dekke det meste av kostnaden innen kort
tid etter at betalingene er blitt gjort til fordringshaverne. I et
ekstremt scenario kan reassurandører mislykkes i å overholde
sine forpliktelser etter en katastrofehendelse (se kapittel C.3).

Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA
er utsatt for motpartsrisiko gjennom investeringer i
verdipapirer og derivater, bankinnskudd og gjennom
fordringer fra mellommenn og reassuransekontrakter.

Risikoeksponering
Motpartsrisiko er begrenset. Gjensidige har i all hovedsak
«excess of loss» (tapsoverskudd) reassuransekontrakter
med begrenset eksponering, og relativt liten eksponering
mot motparter.

Risikoreduserende tiltak
Ved kjøp og salg av aksjer og obligasjoner benyttes i all
hovedsak Delivery Versus Payment (DVP) for å minimere
motpartsrisiko i oppgjøret av disse. OTC derivater (overthe-counter derivater) er dekket av ISDA Masteravtaler,
som angir standardvilkår som gjelder for alle transaksjoner
som inngås mellom parter. Hovedavtalen gir partene
mulighet til å begrense eksponeringen gjennom OTC
handler på nettobasis. CSA (Credit Support Annex)
avtalen er et juridisk dokument som definerer de regler
som gjelder for sikkerhetsstillelse eller transaksjoner
mellom motparter for å redusere motpartsrisikoen som
oppstår ved bruk av derivater.

RISIKOPROFIL

Risikoeksponering
Likviditetspolicyen definerer de mest likvide midlene som
bankinnskudd, OECD-stat og OECD-statsgaranterte papirer
med forfall innen 5 år, pengemarkedsinstrumenter med rating
‘A’ eller bedre som har forfall innen 6 måneder, obligasjoner
med fortrinnsrett med rating ‘AA’ eller bedre som har forfall
innen 2 år, samt kuponger med forfall innen 6 måneder fra
obligasjoner og obligasjoner med fortrinnsrett som har rating
‘A’ eller bedre.
Det har ikke vært vesentlige endringer i prinsippene som ligger
til grunn for vurdering av likviditetsrisikoen.
Basert på definisjonen ovenfor utgjorde de mest likvide
midlene i Gjensidige Forsikring ASA NOK 9 159 millioner per
31. desember 2021.

Gjensidige Forsikring ASA har en likviditetspolicy for
eiendeler, og det er fastsatt grenser for nødvendig tilgang
til likvide midler. Disse tas i betraktning i den strategiske
aktivaallokeringen. Det er ingen spesifikke likviditetskrav for
Gjensidige Forsikring konsern, men alle foretak i konsernet har
egen likviditetspolicy.
I tillegg er fremtidig fortjeneste medregnet ved fastsettelse
av tellende kapital under Solvens II. Fremtidig fortjeneste er
ikke umiddelbart tilgjengelig og kan betraktes som en illikvid
eiendel. Forventet fortjeneste på fremtidige premier, innenfor
kontraktens grense, er anslått til NOK 3 045millioner for
Gjensidige Forsikring konsern og NOK 2 154 millioner for
Gjensidige Forsikring ASA per 31. desember 2021.
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C.5 Operasjonell risiko

C.6 Andre vesentlige risikoer

Operasjonell risiko er risikoen for at potensielle
hendelser eller forhold kan oppstå og gi en økonomisk
konsekvens og/eller tap av omdømme. Operasjonell risiko
skyldes svakheter eller feil ved prosesser og systemer,
menneskelige feil, eller eksterne hendelser. For å redusere
risiko er virksomheten organisert på en måte som sikrer
veldefinerte og klare rapporteringslinjer og ansvarsforhold.
I tillegg er kontrolltiltak og kjøp av forsikring aktivt brukt
som risikoreduserende tiltak. Det er videre etablert faste
rapporterings- og oppfølgingsrutiner med konsernledelsen
og styre.

Risiko relatert til Covid-19

Operasjonell risiko

Utbruddet av koronaviruset, Covid-19, og tiltakene som er
iverksatt for å begrense smitte, har påvirket resultatene for
regnskapsåret 2021. Alle effekter av Covid-19 vurderes å
være innenfor det en med en viss sannsynlighet kan forvente
kan inntreffe. Risikoen er i hovedsak relatert til markedsrisiko,
forsikringsrisiko og operasjonell risiko. Basert på nåværende
informasjon vurderes det at internmodellen fanger opp risiko
relatert til Covid-19. Det er gjennomført alternative scenarier
for å vurdere mulige nedside-scenarier relatert til Covid-19,
og Gjensidige vurderes å være godt kapitalisert til å håndtere
risiko relatert til Covid-19.

Hovedtyngden av ansatte har gjennom hele Covid-19
perioden jobbet på hjemmekontor. Det er mer eller mindre
normal drift av alle operasjoner i konsernet, og det er grunn
til å tro at driften vil fungere som normalt også framover,
selv om myndighetstiltakene blir langvarige. Skulle ansatte
bli smittet og syke av Covid-19 er det utarbeidet kriseplaner,
og konsernets kriseberedskap har vært i full drift i hele
Covid-19-perioden. Det er ikke observert at endringer i
arbeidssituasjonen på grunn av Covid-19 perioden har påvirket
selskapets internkontroll.

En operasjonell risikoscenario-analyse utføres som en del
av egenvurderingen av risiko- og solvens, der hensikten er å
teste om kapitalkravet for operasjonell risiko er tilstrekkelig.
Potensielle konsekvenser av operasjonelle risikoscenarier
vurderes, inkludert uventede tap samt kapitalbehovet som
er nødvendig for å fungere som en buffer for å dekke disse
tapene.

RISIKOPROFIL

Klimarisiko
Forsikringsrisiko
For forsikringsvirksomheten som helhet har Covid-19
medført forbedrede forsikringsresultater. Risiko for
erstatningsutbetalinger knyttet til «long-covid» og
eventuelle bivirkninger av vaksine vurderes som lave.
Generelt har myndighetstiltakene ført til lavere aktivitet i
samfunnet og færre skader. Økt inflasjon (utover forventet
nivå) kan føre til større erstatningsutbetalinger framover,
men forsikringspremiene er allerede økt for å ta høyde for
forventninger om et fortsatt høyt inflasjonsnivå.

Klimarisiko er risiko for skader eller tap som følge av
klimaendringer. Begrepet beskriver usikkerheten som
klimaendringene skaper og hvilken betydning denne
usikkerheten kan få for økonomien. Klimarisiko vil kunne
påvirke, og er en del av, både forsikringsrisiko, finansiell risiko,
operasjonell risiko og forretningsmessig- og strategisk risiko. I
henhold til Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) skiller vi mellom fysisk risiko, overgangsrisiko og
ansvarsrisiko.
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Markedsrisiko
Gjensidige er eksponert mot negative markedsbevegelser,
men risikonivået med dagens allokering er moderat i forhold
til vedtatte rammer og kapasitet. Risikostyringen drives som
tidligere med en dynamisk styring basert på markedsutvikling
og porteføljens inntjening.
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Fysisk risiko
Verdiendring fra fysisk skade som følge av
klimaendringer, både akutt og kronisk. Kan komme som
følge av naturkatastrofer eller langsiktig utvikling som
gjør at områder blir uegnet til sitt opprinnelige bruk.
Eiere av eiendommer og bedrifter vil kunne oppleve
negative verdiendringer.

Overgangsrisiko
Økonomisk risiko fra overgang til et lavutslippssamfunn.
Sektorer med store klimagassutslipp vil kunne møte
utfordringer innen politikk og reguleringer, eksempelvis
gjennom økte kostnader for utslipp. Konkurrerende
teknologier vil samtidig kunne motta støtte.
Overgangsrisiko kan f.eks. manifestere seg gjennom
strandede eiendeler innen fossil energi.
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Ansvarsrisiko
Økonomisk risiko knyttet til økonomisk ansvarlighet/
erstatningskrav for skader som skyldes klimaendringer.
Et underliggende selskap som blir stilt ansvarlig for
sin negative klimapåvirkning gjennom for eksempel et
klimasøksmål vil kunne få store erstatningsansvar, noe
som kan påvirke verdien av selskapet negativt.

Vi tror at klimarisikoen vil treffe bredt og vil påvirke økonomien
på mange forskjellige måter i alle områder vi har virksomhet.
Dette vil påvirke våre interessenter og deres behov for produkter,
men klimarisikoen vil trolig være ulik for de enkelte produktene

og risikotypene med hensyn til både tidsaspekt og omfang.
Klimaendringene vil gi både nye trusler og muligheter på kort,
mellomlang og lang sikt.

Fysisk risiko – Trusler og muligheter
Trussel

Mulighet

Hvis forsikringskontraktene ikke fanger opp økt
klimarisiko, kan dette ha negative konsekvenser for
forsikringsresultatet. Ulike risikoer kan bli så store at de
ikke lenger er forsikringsbare, slik at vi taper forretning og
kundene må bære risikoen selv.

Riktig risikoprising, vilkår og tegningsvilkår kan øke
Gjensidiges forretningsvolum og inntjening. Ved bruk av
data og kompetanse kan Gjensidige forebygge skader.

Overgangsrisiko – Trusler og muligheter
Trussel

Mulighet

Nye risikoer som følge av det grønne skiftet, og
vanskeligheten med å se litt mer langsiktige konsekvenser
av det grønne skiftet.

Vi evner å forstå konsekvenser av det grønne skiftet og
priser nye risikoer riktig, samt blir en pådriver i det grønne
skiftet.

Ansvarsrisiko – Trusler og muligheter
Trussel

Mulighet

Risiko for økte søksmål som følge av produktansvar eller
styreansvar.

Vi forstår risikoen og tilpasser vilkår slik at forsikrings
risikoen er akseptabel.
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Forsikring består i all hovedsak av ettårige kontrakter som
gir selskapet anledning til å endre priser og dekningsomfang
fortløpende. Forenklet kan man si at økt forsikringsrisiko som
følge av klimaendringer ikke nødvendigvis er problematisk da
økte skadeutbetalinger vil dekkes inn gjennom økte premier
eller endringer i dekningsomfang. I et lengre perspektiv, og
ikke minst fra et samfunnsmessig perspektiv, vil betydelige
økte skadeutbetalinger som følge av klimaendringer være
problematiske, da det i ytterste konsekvens kan medføre
at forsikringspremien rett og slett blir for høy eller at visse
områder i praksis ikke blir forsikringsbare. Som forsikringsselskap
har Gjensidige et ansvar å forstå hva klimarisiko betyr for de
objekter vi forsikrer slik at vi kan hjelpe kundene å iverksette
forebyggende tiltak og bidra til et mere klimatilpasset samfunn.
Den største økonomiske klimarisikoen for Gjensidiges
forsikringsvirksomhet er relatert til fysisk akutt klimarisiko. Pluvial
flom, elveflom, kystflom, storm og jordskred er vurdert til å ha
høyest konsekvens for Gjensidiges forsikringsrisikoeksponering.
Spesielt for Norge er ordningen med Norsk Naturskadepool
som er regulert gjennom en egen lov. Det er obligatorisk
for alle forsikringsselskaper som selger eiendomsforsiking
(brannforsikring av ting) i Norge å være med i ordningen.
Ordningen sørger for at naturskader i Norge fordeles på de ulike
selskapene i henhold til markedsandel. Følgende naturskader
er dekket av ordningen; storm, skred, flom, stormflo, jordskjelv
og vulkanutbrudd. I henhold til tilhørende forskrift vil hver
enkelt naturskade kun dekkes inntil en gitt sum, noe som vil
begrense Gjensidiges tap knyttet til slike skader. Per 1.1.2021 er
forsikringsselskapenes samlede ansvar for en enkelt naturskade
begrenset opp til 16 milliarder kroner. Fordi Gjensidige kun vil

bli belastet med sin markedsandel og i tillegg har reassuranse
for naturskader, vil Gjensidiges tap knyttet til slike skader være
begrenset.
I et prosjekt med Norsk Regnesentral har Gjensidige vurdert den
fremtidige risikoen for vannskader (pluvial flom) i Gjensidiges
eiendomsportefølje under to klimascenarioer (RCP4.5 og
RCP8.5). Analysen viser at under RCP4.5 og i perioden 20312060 så forventes antall skader å øke med mellom 5 % og 15 %
for store deler av Vestlandet, Rogaland, Agder samt de sør-østre
delene av Vestfold, Viken og Oslo. Under RCP8.5 forventes
antall skader å øke med mellom 15 % og 25 % for deler av disse
områdene. Mot slutten av dette århundret forventes antall
skader å øke med mer enn 35 % i deler av Norge. Analysen gjør
Gjensidige i stand til å kombinere historiske skader og tap med
kunnskap om fremtidige endringer i skadefrekvens og geografisk
tapsfordeling. Denne informasjonen er verdifull for lokal og
regional klimatilpasning. Basert på resultatene vil Gjensidige
søke å utvikle forebyggende tiltak som kundene kan iverksette
for å redusere risikoen for vannskader i dag og i fremtiden.
Gjensidige har et klimarisikoregister for alle identifiserte
klimarisikoer. Kvantitativ analyse prioriteres for de største
klimarisikoene basert på en kvalitativ vurdering. I tillegg til pluvial
flom så har Gjensidige i løpet av 2021 også utført kvantitative
analyser av klimafarene stormflo og elveflom.

Gjennom 2021 er det gjennomført flere analyser av porteføljen
for å forstå klimarisikoen bedre. Analysene tar først og fremst
for seg overgangsrisiko. Hensikten med scenarioanalysene er
å forbedre forståelsen av klimarisikoen ved eksponering mot
sektorer og teknologier som påvirkes av klimaendringer og
klimatiltak. Internt er det gjennomført en scenarioanalyse og
stresstest av porteføljen med klimascenarioer fra Network for
Greening of the Financial System (NGFS). Resultatene tyder på
at overgangsrisikoen er begrenset, men negativ for porteføljen
som helhet. Den begrensede risikoen skyldes at porteføljen i
stor grad er eksponert mot sikre obligasjoner i sektorer som
i liten grad blir truffet direkte av klimatiltak, eksempelvis
finanssektoren. For aksjeporteføljen er overgangsrisikoen
sannsynligvis langt større, men eksponeringen mot aksjer er
totalt sett begrenset. Vi har også benyttet PACTA-verktøyet
fra 2° Investing Initiative. Resultatene fra PACTA-verktøyet
sammenfaller i stor grad med våre interne analyser.
Fremover vil vurderingene av finansielle risikoer forbedres
gjennom bedre data på klimagassutslipp og videre bruk av
scenarioanalyser. Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle
metoder og strategier for å vurdere og redusere den finansielle
klimarisikoen i porteføljen. Dette vil gjøre det mulig å skille
positive muligheter fra nedsiderisikoer og lettere skille grader av
risikoeksponering. Introduksjonen av målet om netto nullutslipp
av klimagasser fra investeringsporteføljen innen 2050 er et av
flere resultater fra dette arbeidet.

Klimarisiko i investeringsporteføljen
Den største økonomiske klimarisikoen for Gjensidiges
investeringsportefølje vurderes å være relatert til overgangsrisiko
gjennom økt klimaregulering, strengere utslippskrav, en annen
kostnadssituasjon og endringer i markedspreferanser.

Stresstest
Stresstesting og sensitivitetsanalyser er gjennomført på
konsernnivå. Det er ingen egne stresstester for Gjensidige
Forsikring ASA.
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Stresstest for Gjensidige Forsikring konsern er definert i
kapitalstyringspolicyen vedtatt av styret. Hovedformålet med
stresstesten er å demonstrere at det er tilstrekkelig kapital som
følge av ekstreme, men mulige hendelser. Stresstesten utføres
ved å summere opp sannsynlige tap fra de ulike forretnings
områdene. Stressparametre for investeringer er valgt slik at
de gjenspeiler en tapssannsynlighet i ett av 200 kvartaler.
Det er tatt hensyn til diversifisering ved å velge diversifiserte
stressparametre. Skatteeffekter tas hensyn til ettersom en
utsatt skattefordel vil oppstå etter et stort økonomisk tap.
Stresstesten utføres månedlig. Det er fastsatt en regel for
eskalering til konsernsjef eller styret dersom solvensmarginen er
under de forhåndsdefinerte nivåene (se kapittel E.1).

Stresstesten utføres for Gjensidige Forsikring konsern,
inkludert Gjensidige Pensjonsforsikring AS.
Stresstesten ved utgangen av 2021 viser et fall i solvensmargin
på 27 prosentpoeng før og etter stress.

•

•

Følgende forutsetninger gjøres i stresstesten:
•
•

•

Aksjerisiko stresses med 20 prosent. Gjelder stress på
alle aksjer, inkludert hedgefond, private equity og råvarer.
Renterisiko beregnes med 100 bp endring i rentekurven.
Inkluderer effekt på både eiendeler og forpliktelser.
Strengeste stress av rente opp og ned velges.
Eiendom stresses med 10 prosent.

•

Kredittmarginrisiko: 0 prosent tap på obligasjoner
utstedt av stat og kommuner. 1 prosent økning
i kredittmargin på øvrige obligasjoner.
Forsikringsrisiko: For skade- og helseforsikring er
stress definert som årseffekt av 3 prosentpoeng
økning i combined ratio. For livsforsikring er
stress definert som 20 prosent økt uførhet.
Skatteeffekt: Et tap som følge av at verdifall i
stresstesten inntreffer vil medføre at skatten
reduseres, som vil gi en positiv effekt.

Resultatet av stresstesten ved utgangen av 2021 er presentert i
tabell 9.
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Scenario

Reduksjon i verdi

Markedsrisiko

(4 113)

Forsikringsrisiko (skade og liv)

(1 025)

Skatt

Positiv effekt av redusert skatt

Redusert kapitalkrav etter stress

Effekt av lavere balanse etter stress

596

Pensjonsforpliktelser

Lønn, G-regulering, dødelighet

(91)

Redusert overskudd etter stress

1 010

(3 623)

Effekt på overskudd
Tellende kapital før stress

22 641

Kapitalkrav før stress

11 897

Overskudd uten buffer før stress

10 744

Overskudd uten buffer etter stress

7 121

Solvensmargin etter stress

163 %

Solvensmargin før stress

190 %

Sensitivitetsanalyser er gjennomført for Gjensidige Forsikring
konsern. Målet med sensitivitetsanalysen er å vise hvordan
forhåndsdefinerte scenarier påvirker solvensmarginen
beregnet ved bruk av godkjent partiell internmodell. Følgende
forutsetninger er gjort for de ulike risikodriverne:
•

•

•

•

Aksjer: Det antas at markedsverdien av aksjer
øker/minker, noe som har effekt på tellende
ansvarlig kapital og kapitalkravet.
Rente: Det antas at hele rentekurven endres med ett
prosentpoeng. Det tas hensyn til effekten på både tellende
ansvarlig kapital og kapitalkrav, inkludert skatteeffekter.
Inflasjon: Hele inflasjonskurven endres med ett
prosentpoeng. Det antas at tekniske avsetninger øker,
noe som reduserer den tellende ansvarlige kapitalen
og øker kapitalkravet. Det tas også hensyn til effekten
på verdien av inflasjonsswapper og utsatt skatt. Det
antas at inflasjonen ikke påvirker pensjonsforpliktelser
eller Gjensidige Pensjonsforsikring AS.
Kredittmargin: Det antas at kredittmarginen øker/reduseres,
noe som har effekt på både den tellende ansvarlige
kapitalen og på kapitalkravet, inkludert skatteffekter.
Obligasjonene som påvirkes, er de som er definert av
kredittmargin-modulen i godkjent partiell internmodell.
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Figur 10 viser relevante scenarier benyttet i sensitivitetsanalysen
og effekt på solvensmarginen.
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Figur 10: Sensitivitetsanalyse på solvensmargin for Gjensidige Forsikring konsern

All vesentlig risiko relatert til forsikringsvirksomheten er
beskrevet over.
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205 %
192 %
200 %
194 %

195 %

192 %

190 %
185 %

186 %

184 %

183 %

180 %
179 %
175 %
170 %
165 %

Aksje
ned 20 %
186 %

Aksje
opp 20 %
194 %

Rente ned
100 bp
184 %

Rente opp
100 bp
192 %

Kredittmargin
ned 100 bp
200 %

Kredittmargin
opp 100 bp
179 %

Inflasjon opp
100 bp
183 %
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VERDSETTING FOR SOLVENSFORMÅL

Dette kapitlet gir en kort oversikt over de viktigste forskjellene
mellom regnskapsbalansen og Solvens II-balansen. Tall for
Gjensidige Forsikring ASA og tall for Gjensidige Forsikring
konsern er forskjellige fordi datterforetak behandles som

I tabell 10 vises et sammendrag av Solvens II-balansen med
eiendeler og forpliktelser.

Tabell 10: Eiendeler og forpliktelser i henhold til Solvens II og regnskapsprinsipper (tall i NOK millioner)
Gjensidige Forsikring konsern
Produkt

Gjensidige Forsikring ASA

Regnskap (IFRS)

Solvens II

Differanse

Regnskap (NGAAP)

Solvens II

Differanse

Immaterielle eiendeler (inkludert goodwill)

5 686

-

(5 686)

3 369

-

(3 369)

Eierbenyttet eiendom, anlegg og utstyr for egen bruk

1 440

1 440

-

1 215

1 215

-

Investeringsmidler

67 183

68 478

1 295

55 373

58 328

2 955

Indeksregulerte forsikringer og forsikringer med investeringsvalg

42 990

42 990

-

-

-

-

4

4

-

2 039

2 039

-

Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser

1 043

1 019

(23)

462

458

(3)

Kontanter og kontantekvivalenter

2 348

2 377

29

1 876

1 876

-

Fordringer

8 819

3 242

(5 577)

8 052

2 631

(5 421)

309

295

(13)

266

267

0

129 822

119 846

(9 976)

72 651

66 814

(5 838)

2 396

3 630

1 234

2 396

3 630

1 234

92 314

81 628

(10 686)

39 744

30 519

(9 225)

614

1 824

1 210

853

1 425

572

9 293

9 903

611

11 957

8 920

(3 038)

104 617

96 986

(7 631)

54 950

44 493

(10 457)

25 205

22 861

(2 345)

17 701

22 321

4 619
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aksjeinvesteringer for Gjensidige Forsikring ASA, mens balansen i
datterselskapene er fullt ut konsolidert i balansen for Gjensidige
Forsikring konsern.

Utlån og pantlån

Forpliktelser
86

Ansvarlige lån

87
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90
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D.1 Eiendeler
Generelt blir eiendeler verdsatt til «økonomisk verdi» i
Solvens II, noe som er konsistent med markedsverdiprinsippet.
Markedsverdier blir brukt der eiendeler er handlet i et
aktivt marked og priser er offentlig tilgjengelig, men for
noen eiendeler hvor markedet er inaktivt brukes det andre
verdsettelsesmetoder for å bestemme markedsverdien.
Et aktivt marked er definert som et marked hvor alle de følgende
kriteriene er oppfylt:
•
•
•

Eiendeler handlet i markedet er homogene.
Villige kjøpere og selgere eksisterer
vanligvis ved ethvert tidspunkt.
Priser er offentlig tilgjengelig.

De fleste av Gjensidiges eiendeler er verdsatt i henhold til
kvoterte markedspriser i Solvens II-balansen, siden de er handlet
i aktive markeder. Eiendom og «private equity» er aktiva-klasser
betraktet som inaktive markeder. Andre verdsettelsesmetoder er
derfor brukt for disse eiendelene. Disse metodene er beskrevet
nedenfor.
Merk at norske obligasjoner er betraktet å være kvotert i et
aktivt marked. Selv om priser for norske obligasjoner fra noen
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utstedere ikke er offentlig tilgjengelig, kan prisene utledes fra
offentlig informasjon.
For majoriteten av eiendelene vil Solvens II verdien være
konsistent med regnskapsprinsippene i NGAAP og IFRS, selv om
det er noen forskjeller. Disse er i korte trekk beskrevet nedenfor
og gjelder for både Gjensidige Forsikring ASA og Gjensidige
Forsikring konsern.
Tabell 11 viser forskjeller mellom Solvens II og regnskapsmessig
verdsettelse av eiendelene.

Immaterielle eiendeler (inkludert goodwill)
Goodwill er verdsatt til null i Solvens II. Andre immaterielle
eiendeler kan kun ha en verdi høyere enn null hvis de kan selges
separat og hvis det finnes kvoterte markedspriser i et aktivt
marked for de samme eller lignende immaterielle eiendeler.
Ingen av de immaterielle eiendelene vurderes som mulig å selge
og er derfor verdsatt til null i Solvens II balansen.

Eiendeler ved utsatt skatt
Eiendeler ved utsatt skatt består av fremførbart underskudd fra
ADB Gjensidige, som verdsettes til null i Solvens II.

Pensjonsmidler
Pensjonsmidlene består av eiendeler minus forpliktelser for
den finansierte delen av Gjensidiges pensjonsforpliktelser.
Pensjonsmidlene er beregnet i henhold til IAS 19 og er
identisk med regnskapstallene. Risikoen til pensjonsmidlene
er relatert til en kombinasjon av selve pensjonsordningen,
pensjonsforpliktelsene, pensjonseiendelene og kovariansen
mellom forpliktelser og pensjonsmidler. Durasjonen til
pensjonsforpliktelsene er lang, og den største risikofaktoren er
vurdert å være renterisiko. Det er også risiko tilknyttet følgende
faktorer: kredittrisiko, aksjerisiko, valutarisiko, likviditetsrisiko,
forventet levetid, uførhet og lønnsutvikling. Mer informasjon om
pensjonsordningen er gitt i kapittel D.3 og i integrert årsrapport.

Eierbenyttet eiendom, anlegg og utstyr for egen bruk
Eierbenyttet eiendom, anlegg og utstyr for egen bruk består
av kontorbygninger og utstyr eid av Gjensidige, samt verdi
på husleiekontrakter (rett-til-bruk eiendom) for Gjensidiges
virksomhet. Arten og risikoen til disse eiendelene er relatert til
eiendomsinvesteringer. I tillegg, er risikoen for sistnevnte eiendel
relatert til verdien på leiekontrakter, og påvirkes blant annet av
endringer i eiendomspriser og endringer i rentenivå.
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Gjensidige Forsikring konsern
Produkt

Regnskap (IFRS)

Solvens II

Differanse

Regnskap (NGAAP)

Solvens II

Differanse

5 686

-

(5 686)

3 369

-

(3 369)

24

-

(24)

-

-

-

263

263

-

260

260

-

Eierbenyttet eiendom, anlegg og utstyr for egen bruk

1 440

1 440

-

1 215

1 215

-

Investeringer – Investeringseiendom

5 983

6 775

792

-

-

-

87

87

-

5 097

7 695

2 598

790

790

-

789

789

-

Investeringer – Obligasjoner

42 700

43 117

417

35 228

35 550

322

Investeringer – foretak for kollektiv investering (fond)

16 699

16 699

-

13 335

13 335

-

Investeringer – Derivater

696

696

-

696

696

-

Investeringer – Innskudd annet enn kontantekvivalenter

208

208

-

208

208

-

20

106

86

20

56

36

42 990

42 990

-

-

-

-

4

4

-

2 039

2 039

-

1 043

1 019

(23)

462

458

(3)

-

-

-

-

-

-

8 143

2 562

(5 580)

8 043

2 622

(5 421)

77

77

-

74

74

-

599

603

4

(66)

(66)

-

2 348

2 377

29

1 876

1 876

-

-

0

-

-

0

0

22

33

11

6

6

-

129 822

119 846

(9 976)

72 651

66 814

(5 838)

Immaterielle eiendeler (inkludert goodwill)
Eiendeler ved utsatt skatt
Pensjonsmidler

Investeringer – Aksjer i tilknyttede selskaper
Investeringer – Aksjer

Investeringer – Andre investeringer
Indeksregulerte forsikringer og forsikringer med
investeringsvalg
Utlån og pantelån
Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser
Gjenforsikringsdepoter
Fordringer i forbindelse med direkte forretninger
Fordringer i forbindelse med gjenforsikring
Andre fordringer

90
90

Gjensidige Forsikring ASA

Kontanter og kontantekvivalenter
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Andre eiendeler
Sum
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Flesteparten av Gjensidiges eiendomsinvesteringer består
av norske investeringseiendommer. Dette er hovedsakelig
kontorbygg i Oslo-området. Markeder for eiendomsinvesteringer
betraktes som inaktive. Verdsettelsen er basert på netto
leieinntekter og verdivurderinger av eiendommene. En
proprietær verdsettelsesmodell har blitt utviklet og oppdateres
hvert kvartal. Modellen diskonterer inntekter og kostnader
over en investeringshorisont på 19 år. Verdsettelsesmodellen
avhenger av flere skjønnsmessige vurderinger, hvor de
viktigste er relatert til avkastningskrav, leieinntekter,
eierkostnader, leietakertilpasninger og prosjektinvesteringer.
Det knyttes usikkerhet til alle parametere: inntekt, rentenivå,
konsumprisindeks (KPI), sannsynlighet for at leietaker går
konkurs etc. Eksterne verdivurderinger innhentes jevnlig. Den
siste eksterne verdivurderingen var per 31. desember 2021.
I regnskapstallene blir Gjensidiges eierandel i Oslo Areal
behandlet som en egenkapitaldeltakelse både for Gjensidige
Forsikring ASA og for Gjensidige Forsikring konsern.
I motsetning til regnskapsprinsippene er risikoen relatert til
Oslo Areal behandlet som eiendomsrisiko for både Gjensidige
Forsikring ASA og for Gjensidige Forsikring konsern etter
Solvens II. Gjensidiges andel (50 %) i Oslo Areal er fullt
konsolidert i Solvens II balansen for Gjensidige Forsikring
konsern (både eiendeler og forpliktelser). Risikoen assosiert med
eiendomsinvesteringer er beskrevet i kapittel C.2.
Verdien av eiendommene er høyere i et Solvens II perspektiv
fordi den underliggende eksponeringen til eiendommene i Oslo
Areal er større enn den regnskapsmessige verdien.

Merk at Gjensidige Forsikring og AMF Pensionsförsäkring AB
har inngått avtale om salg av Oslo Areal. Transaksjonen ble
avsluttet i januar 2022 og den resterende fortjenesten fra
transaksjonen vil bokføres i første kvartal 2022. Se kapittel A.4
for mer informasjon.

Investeringer – Aksjer i tilknyttede foretak
Solvens II verdien av datterforetak innen forsikring består av
overskudd av eiendeler over gjeld for hvert enkelt datterforetak
etter Solvens II prinsipper. I regnskapsprinsippene benyttes
kostmetoden til å verdsette alle datterforetak.
Hovedrisikoen ved aksjer i tilknyttede foretak er forbundet med
forsikringsvirksomhet. Egne rapporter om solvens og finansiell
stilling er tilgjengelig for disse foretakene.

Investeringer – Aksjer
Aksjer inkluderer børsnoterte aksjer i utviklede markeder,
unoterte private equity investeringer ikke organisert som fond,
og innskudd i Gjensidige Pensjonskasse. Risikoen assosiert med
aksjeinvesteringer ble omtalt i kapittel C.2.
Børsnoterte aksjer i utviklede markeder er målt til virkelig
verdi. Virkelig verdi er basert på kvoterte markedspriser i aktive
markeder.
Unoterte private equity investeringer er målt til virkelig verdi.
Verdsettelsen er basert på ikke-observerbare markedsdata.
Kontantstrømsanalyser, pris-multiplikatorer, og nylige
markedstransaksjoner er brukt.

Investeringer – Obligasjoner
Obligasjoner inkluderer statsobligasjoner og norske
selskapsobligasjoner målt til virkelig verdi, statsobligasjoner
og norske selskapsobligasjoner målt til amortisert kost, norske
pengemarkedsinstrumenter, danske realkredittobligasjoner og
lån med pant i eiendom. Risikoen tilknyttet rentepapirer ble
omtalt i kapittel C.2.
Statsobligasjoner og norske selskapsobligasjoner målt til virkelig
verdi består hovedsakelig av obligasjoner utstedt av staten,
obligasjoner utstedt av kommuner, og obligasjoner utstedt av
foretak. Dersom en obligasjon er børsnotert, og transaksjoner
forekommer regelmessig, vil kvoterte markedspriser brukes som
virkelig verdi. Hvis en obligasjon er børsnotert, og transaksjoner
ikke forekommer regelmessig, vil verdsettelsen være basert på
observerbare markedsdata i form av observerbare rentekurver
og estimerte kredittspreader.
Statsobligasjoner og norske selskapsobligasjoner målt til
amortisert kost består i all hovedsak av obligasjoner utstedt
av staten, obligasjoner utstedt av norske lokalmyndigheter
og obligasjoner utstedt av foretak. I regnskapsprinsippene er
obligasjoner som holdes til forfall samt obligasjoner klassifisert
som lån og fordringer målt til amortisert kost, mens de er målt til
markedsverdi i Solvens II.
Norske pengemarkedsinstrumenter er målt til virkelig verdi.
Hvis en obligasjon er børsnotert, og transaksjoner forekommer
regelmessig, er kvoterte markedspriser brukt som virkelig
verdi. Dersom en obligasjon er børsnotert, og transaksjoner
ikke forekommer regelmessig, er verdsettelsen basert på
observerbare markedsdata ved bruk av observerbare rentekurver
og estimerte kredittspreader.
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Lån sikret i eiendom er målt til virkelig verdi. Virkelig verdi er
basert på NAV (Net Asset Value) rapportert av forvalterne.

Kategorien fond inkluderer aksjefond i utviklede
markeder, aksjefond i fremvoksende markeder, konvertible
obligasjonsfond, investment grade obligasjonsfond, high yield
obligasjonsfond, lånefond, private equity fond, hedgefond og
eiendomsfond. Risikoen assosiert med fond ble behandlet i
kapittel C.2.
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Danske realkredittobligasjoner er målt til virkelig verdi. Alle
obligasjoner er børsnoterte, omtrentlig jevnt fordelt mellom
obligasjoner med fast og flytende rente. Kvoterte markedspriser
er brukt som virkelig verdi.

25
33
34
35
35
36

C.

E.

VERDSETTING FOR SOLVENSFORMÅL

76
77
84

86
87

90
90

Investeringer – Foretak for kollektiv investering (fond)

Aksjefond i utviklede markeder er målt til virkelig verdi og består
av fond investert i børsnoterte aksjer i utviklede markeder.
Virkelig verdi er estimert basert på kvoterte markedspriser til de
underliggende investeringene i fondene.
Aksjefond i fremvoksende markeder er målt til virkelig verdi og
består av fond investert i børsnoterte aksjer i fremvoksende
markeder. Virkelig verdi er estimert basert på kvoterte
markedspriser til de underliggende investeringene i fondene.
Konvertible obligasjonsfond er målt til virkelig verdi og består
av fond investert i børsnoterte konvertible obligasjoner.
Virkelig verdi av fondene er estimert basert på virkelig verdi
av de underliggende investeringer. Hvis den underliggende
investeringen er børsnotert, og transaksjoner forekommer
regelmessig, blir kvoterte markedspriser brukt. Dersom den
underliggende investeringen er børsnotert, og transaksjoner
ikke forekommer regelmessig, blir verdien basert på

observerbare markedsdata ved bruk av observerbare
rentekurver og estimerte kredittspreader.
Investment grade obligasjonsfond er målt til virkelig verdi
og består av fond investert i børsnoterte investment grade
obligasjoner. Virkelig verdi av fondene er estimert basert
på virkelig verdi av underliggende investeringer. Hvis den
underliggende investeringen er børsnotert, og transaksjoner
forekommer regelmessig, blir kvoterte markedspriser brukt.
Dersom den underliggende investeringen er børsnotert, og
transaksjoner ikke forekommer regelmessig, blir verdien basert
på observerbare markedsdata ved bruk av observerbare
rentekurver og estimerte kredittspreader.
High yield obligasjonsfond er målt til virkelig verdi og består
av fond investert i børsnoterte high yield obligasjoner.
Virkelig verdi av fondene er estimert basert på virkelig verdi
av underliggende investeringer. Hvis den underliggende
investeringen er børsnotert, og transaksjoner forekommer
regelmessig, blir kvoterte markedspriser brukt. Dersom den
underliggende investeringen er børsnotert, og transaksjoner ikke
forekommer regelmessig, blir verdien basert på observerbare
markedsdata ved bruk av observerbare rentekurver og estimerte
kredittspreader.
Lånefond er målt til virkelig verdi og består av fond investert i
sikrede lån. Virkelig verdi er estimert basert på virkelig verdi av
underliggende investeringer. De underliggende investeringene
er verdsatt basert på observerbare markedsdata ved bruk av
observerbare rentekurver og estimerte kredittspreader.
Private equity fond er målt til virkelig verdi. Virkelig verdi er
basert på rapporterte NAV fra fondsforvalterne i henhold til
IPEV-retningslinjer (International Private Equity and venture
capital Valuation). NAV blir estimert av fondsforvalterne

ved bruk av verdsettelsesteknikker best egnet til å estimere
virkelig verdi, gitt de aktuelle omstendigheter for hver enkelt
underliggende investering. På grunn av sen rapportering
fra fondene benyttes NAV fra siste kvartalsrapportering
til å estimere virkelig verdi. NAV vurderes deretter for
skjønnsmessige justeringer basert på objektive hendelser
siden forrige rapporteringsdato. Objektive hendelser kan være
utviklingen i underliggende verdier til børsnoterte foretak
siden siste rapportering, endringer i regelverk eller store
markedsbevegelser. Det forutsettes at verdien av private equity
vil bli påvirket av betydelige markedsbevegelser enten generelt
eller i individuelle sektorer, som målt ved endringer i ulike
aksjemarkedsindekser. En endelig verdsettelse blir gjort basert
på denne informasjonen. Verdsettelsen av private equity vil
innebære usikkerhet, ettersom markedet er inaktivt.
Hedgefond er målt til virkelig verdi og består av fond som er
investert i de fleste typer aktiva-klasser med få begrensninger
på bruken av derivater, shorting og låneopptagelse, for å oppnå
en avkastning som er delvis uavhengig av (har en lav korrelasjon
med) tradisjonelle markedsindekser. Virkelig verdi av fondene er
estimert basert på virkelig verdi av underliggende investeringer.
Eiendomsfond er målt til virkelig verdi og består av fond
investert i næringseiendom. Virkelig verdi er basert på
rapporterte NAV-verdier fra fondsforvalterne. På grunn av
sen rapportering fra fondene benyttes NAV-verdier fra siste
kvartalsrapportering til å estimere virkelig verdi.

Investeringer – Derivater
Derivater er målt til virkelig verdi. Finansielle derivater benyttes
i styringen av aksje-, rente- og valutaeksponeringen for å oppnå
ønsket nivå av risiko og avkastning. Instrumentene benyttes
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både til spekulasjonsformål og for å sikre andre balanseposter.
Både børsnoterte og unoterte derivater er benyttet. Risikoen
tilknyttet derivater er behandlet i kapittel C.2.
Børsnoterte derivater er standardiserte kontrakter som er
handlet på en organisert børs. For disse derivatene er kvoterte
markedspriser anvendt som virkelig verdi.
Unoterte derivater er ikke-standardiserte kontrakter som er
handlet direkte mellom to parter. Virkelig verdi er utledet fra
teoretiske modeller ved bruk av observerbare markedsdata.

Investeringer – Innskudd annet enn
kontantekvivalenter
Innskudd er målt til virkelig verdi og består av kortsiktige
valutainnskudd og andre kortsikte kredittinnskudd. Virkelig
verdi er avledet fra teoretiske modeller basert på observerbare
markedsdata. Risikoen assosiert med denne typen eiendel ble
behandlet i kapittel C.2.

Investeringer – Andre investeringer
Andre investeringer inkluderer uoppgjorte transaksjoner.
Det er liten risiko forbundet med denne eiendelen siden
balanseverdien er liten.
Indeksregulerte forsikringer og forsikringer med
investeringsvalg (investeringsvalgsportefølje)
Kategorien består av investerte kundemidler. Hovedtypen
av risiko assosiert med disse eiendelene er avgangsrisiko
relatert til den fremtidige fortjenesten i porteføljen. Fremtidig
fortjeneste i ansvarlig kapital vil bli redusert dersom kunder
forlater foretaket og kansellerer kontrakter.

Utlån og pantelån

Kontanter og kontantekvivalenter

Utlån og pantelån inkluderer lån til finansiering av
brannvarslingsanlegg og annet. Det er liten risiko knyttet til
denne aktiva-klassen.

Kontanter og kontantekvivalenter består hovedsakelig
av bankinnskudd. Gjensidiges andel av Oslo Areal er fullt
konsolidert i Solvens II balansen og resulterer i mindre
forskjeller mot regnskapstallene.

Gjenforsikringsandel av brutto
forsikringsforpliktelser

Egne aksjer

Kategorien er relatert til utestående fordringer i forbindelse
med reassuranse. Det er derfor motpartsrisiko knyttet til
denne typen aktiva.

Gjensidige Forsikring ASA eier et veldig begrenset antall av
dets egne aksjer. Regnskapsverdien og Solvens II verdien er
den samme.

Fordringer i forbindelse med direkte forretninger

Andre eiendeler

Fordringer i forbindelse med direkte forretninger består
hovedsakelig av kundefordringer. Dette er premier for
gjeldende forsikringseksponering som er uoppgjort.

Andre eiendeler består av forskuddsbetalte kostnader og
opptjente, ikke mottatte inntekter. Dette er hovedsakelig
relatert til provisjoner og kostnader tilknyttet kontorbygninger
og leiekostnader. Risikoen til disse eiendelene er assosiert
med motpartsrisiko.

Det er kun forfalte beløp som er inkludert i Solvens
II balansen, da kundefordringer generelt inngår i
premieavsetninger i Solvens II. Det er liten risiko tilknyttet
disse eiendelene.
Fordringer i forbindelse med gjenforsikring

Gjensidiges andel av andre eiendeler i Oslo Areal er fullt
konsolidert i Solvens II balansen og resulterer i mindre
forskjeller mot regnskapstallene.

Fordringer i forbindelse med gjenforsikring er knyttet til de
reassuransefordringene som skal betales til selskapet. Det er
derfor motpartsrisiko knyttet til denne typen aktiva.

Andre fordringer
Gjensidiges andel av andre fordringer i Oslo Areal er fullt
konsolidert i Solvens II balansen og resulterer i mindre
forskjeller mot regnskapstallene.
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D.2 Forsikringstekniske avsetninger
For et forsikringsforetak er forsikringstekniske avsetninger en
betydelig balansepost. De forsikringstekniske avsetningene
representerer i hovedsak foretakets forventede framtidige
utbetalinger til de forsikrede og begunstigede på
verdsettelsestidspunktet.
Solvens II krever at alle balanseposter verdsettes til markeds
verdi, noe som ikke er helt i samsvar med regnskapsreglene
som definert i NGAAP og IFRS. De viktigste forskjellene
mellom Solvens II-prinsipper og regnskapsprinsipper for de
forsikringstekniske avsetningene er kort beskrevet nedenfor og
vil være felles for både Gjensidige Forsikring ASA og Gjensidige
Forsikring konsern.

VERDSETTING FOR SOLVENSFORMÅL

I henhold til Solvens II-prinsipper er forsikringstekniske
avsetninger summen av et beste estimat og en risikomargin.
For skade- og helseforsikring består beste estimat av
erstatningsavsetninger og premieavsetninger.

Solvens II-rentekurver, uten volatilitetsjustering, er benyttet
for beregning av forsikringstekniske avsetninger i Solvens II.
Det benyttes ingen overgangsregler eller midlertidige fradrag
i beregningene.

Fra 3. kvartal 2018 har Gjensidige, etter Finanstilsynets
tilbakemelding, endret den offisielle solvensrapporteringen til
å basere seg på beste estimat for erstatningsavsetninger som
ikke inkluderer planlagte avviklingsgevinster. Planlagte fremtidige
avviklingsgevinster i erstatningsavsetningene inkluderes i stedet
som tellende kapital.

Verken Gjensidige Forsikring konsern eller Gjensidige
Forsikring ASA benytter en motsvarsjustering («matching
adjustment»).
Tabell 12 viser de forsikringstekniske avsetningene for Gjensidige
Forsikring ASA og Gjensidige Forsikring konsern basert på
Solvens II-prinsipper og regnskapsprinsipper.

Tabell 12: Forsikringstekniske avsetninger (brutto) i henhold til Solvens II-prinsipper og regnskapsprinsipper (tall i millioner NOK)
Gjensidige Forsikring konsern
Produkt

Gjensidige Forsikring ASA

Regnskap (IFRS)

Solvens II

Differanse

Regnskap (NGAAP)

Solvens II

Differanse

Erstatningsavsetninger for skade- og helseforsikring

28 895

27 092

(1 803)

28 251

26 453

(1 797)

Premieavsetninger for skade- og helseforsikring

12 535

3 120

(9 415)

11 493

2 629

(8 864)

76

Forsikringstekniske avsetninger for livsforsikring (beste estimat)

50 884

48 652

(2 232)

-

-

-

77
84

Risikomargin

-

2 764

2 764

-

1 437

1 437

92 314

81 628

(10 686)

39 744

30 519

(9 225)

Sum forsikringstekniske avsetninger
86
87

90
90
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Erstatningsavsetninger
(skade- og helseforsikring)
Erstatningsavsetningene er diskontert i Solvens II, mens
erstatningsavsetningene, med få unntak, ikke er diskontert10
i regnskapet. Alle andre forutsetninger brukt i Solvens II
beregningene er identiske med forutsetningene i regnskapet,
men planlagte avviklingsgevinster inngår ikke som beskrevet
innledningsvis.
Erstatningsavsetningene er beste estimat for fremtidige
utbetalinger for skader inntruffet til og med balansedagen. Disse
inkluderer både skader som er rapportert til foretaket (RBNS
– «Reported But Not Settled claims») og de inntrufne, men
ikke rapporterte skadene (IBNR – «Incurred But Not Reported
claims»). Erstatningsavsetningene inkluderer også en avsetning
for fremtidige driftskostnader som påløper for å gjøre opp de
inntrufne skadene (kalt LAE – «Loss Adjustment Expenses»).
Ved beregning av erstatningsavsetning for skadesaker som er
rapportert til foretaket, men ennå ikke utbetalt (RBNS), tas det
hensyn til informasjon fra skademeldinger, takstmenn, lege- og
spesialisterklæringer og informasjon om oppgjørskostnader for
lignende skadesaker i tidligere perioder. Avsetningene for disse
skadene settes av skadeavdelingen.
Avsetninger for erstatningskrav som har inntruffet, men som ikke
er meldt til foretaket (IBNR) er basert på foretakets empiriske
data og standard aktuarielle metoder. Hovedtyper av statistiske
modeller som benyttes til å beregne IBNR er:

•

•

•

«Chain ladder»-metoden, der en benytter historiske
data for å estimere hvor stor andel som hittil er betalt og
meldt av de beregnede endelige erstatningskostnadene.
«Forventet skadeprosent»-metoder (f.eks. «BornhuetterFerguson»), der en benytter Gjensidiges forventede
skadeprosent for det aktuelle forsikringsproduktet
til å estimere gjenstående erstatningsutbetaling.
Metoder der en benytter en kombinasjon av «Chain
ladder» og «Forventet skadeprosent». En fordel
med disse metodene er at man legger mer vekt på
erfaringsdata når avviklingen av skadeåret er blitt sikrere.

Valg av beregningsmetoder vil være avhengig av
forsikringsprodukt og hvor mange års skadehistorikk som
er tilgjengelig. Ved beregning av erstatningsavsetningene
benyttes historiske erstatningsutbetalinger og saksavsetninger.
Parametervalg er vanligvis basert på historiske data kombinert
med forretningsinnsikt og ekspertvurderinger for produktet
som modelleres. Erstatningsavsetningene er modellert per
produkt per land og ikke på tvers av land, da priser, vilkår og
erstatningskrav er forskjellig i de ulike landene Gjensidige tilbyr
forsikring.
Avsetninger for skadeoppgjørsutgifter (LAE) gjøres for å
dekke ufordelte utgifter for allerede påløpte, men ikke fullt
oppgjorte krav. «New York»-metoden er en vanlig brukt
metode og denne benyttes for å beregne avsetningen for
skadeoppgjørskostnadene. Denne metoden forutsetter at

de kommende utgiftene kan estimeres som en prosentandel
av de erstatningskravene som ikke er rapportert, samt en
prosentandel av de rapporterte, men ikke ferdig oppgjorte
kravene.
Vær oppmerksom på at dansk yrkesskadeforsikring inneholder
et kapitaliseringsvalg som gir skadelidte rett til å kapitalisere
opptil 50 % av erstatningen relatert til inntektstap dersom
inntektstapet er større enn eller lik 50 %, i de tilfeller der
skadelidte gis erstatning for inntektstap relatert til arbeidet. I
henhold til gjeldende danske kapitaliseringsregler er det både
gunstig for skadelidte og forsikringsforetaket hvis skadelidte
velger å bruke kapitaliseringsalternativet. Årsaken er at
foretaket kan betale en lavere kompensasjon (redusert med
den skatt som kunden normalt skal betale hvis erstatningen er
utbetalt som livrente) og søkeren mottar flere sosiale ytelser.
Imidlertid er det risiko for at skadelidte kan endre sin adferd
knyttet til kapitaliseringsopsjonen (i de tilfeller det er tillatt)
eller at endrede omstendigheter forhindrer at skadelidte
benytter seg av opsjonen, for eksempel at skadelidte mottar
midlertidig erstatning for inntektstap (noe som foretaket
har erfart de siste årene). Erstatningsavsetningen for dansk
yrkesskadeforsikring tar høyde for dette alternativet og
risikoen knyttet til det.
Tabell 13 gir en oversikt over erstatningsavsetningene per
produkt for Gjensidige Forsikring ASA og Gjensidige Forsikring
konsern. Forskjellen mellom Solvens II og regnskapstallene er
diskonteringseffekten og planlagte avviklingsgevinster.

90
90

10

Unntaket er dansk yrkesskadeforsikring og personskader for motorvognforsikringer i Sverige og Baltikum som diskonteres i regnskapet.
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Tabell 13: Erstatningsavsetninger per produkt i henhold til Solvens II- og regnskapsprinsipper (tall i NOK millioner)
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Gjensidige Forsikring konsern
Nr

Produkt

1

Utgifter til medisinsk behandling

2

Gjensidige Forsikring ASA

Regnskap (IFRS)

Solvens II

Differanse

Regnskap (NGAAP)

Solvens II

Differanse

256

255

(1)

243

242

(1)

Forsikring mot inntektstap

3 890

3 723

(167)

3 791

3 624

(167)

3

Yrkesskadeforsikring

6 022

5 334

(688)

6 022

5 334

(688)

4

Motorvogn trafikkforsikring

5 616

4 883

(733)

5 320

4 585

(734)

5

Øvrig motorvognforsikring

891

886

(5)

850

845

(5)

6

Sjøforsikring, luftfart og transport

110

112

2

108

110

2

7

Brannforsikring og annen skade på eiendom

5 223

5 180

(42)

5 142

5 100

(42)

8

Ansvarsforsikring

1 661

1 633

(28)

1 628

1 601

(28)

9

Kreditt- og kausjonsforsikring

10

10

0

0

-

(0)

10

Rettshjelpsforsikring

4

4

0

-

-

-

11

Assistanseforsikring

166

165

(1)

165

163

(1)

12

Diverse økonomiske tap

440

424

(16)

436

420

(16)

25

Ikke-proporsjonal gjenforsikring av helseforsikring

(0)

-

0

34

26

(8)

26

Ikke-proporsjonal gjenforsikring av ansvarsforsikring

11

8

(3)

55

49

(5)

0

-

(0)

1

1

(0)

110

83

(27)

126

98

(28)
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27

Ikke-proporsjonal gjenforsikring av marine

77
84

28

Ikke-proporsjonal gjenforsikring av eiendomsforsikring

29

Helseforsikring

1 921

1 847

(74)

1 921

1 847

(74)

86

33

Annuiteter fra skadeforsikringer knyttet til helseforsikrings-forpliktelser

2 409

2 408

(0)

2 409

2 408

(0)

87

34

Annuiteter fra skadeforsikringer knyttet til andre forpliktelser

155

136

(19)

-

-

-

-

-

-

-

27 092

(1 803)

26 453

(1 797)
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90
90

Øvrige tekniske avsetninger
Sum

28 895

28 251
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Premieavsetninger i regnskapet tilsvarer den ikke avløpte
andelen av forfalte premier for kontrakter som er i kraft på
verdsettelsesdagen. Det gjøres ingen fradrag for eventuelle
kostnader før den forfalte premien er opptjent.
I henhold til Solvens II-prinsipper beregnes premieavsetninger
som nåverdien av fremtidige kontantstrømmer for ikke avløpt
risiko for kontrakter innenfor kontraktens grense. I praksis
innebærer dette at premieavsetningene reduseres med
forventet fremtidig fortjeneste for kontrakter som Gjensidige
er bundet av. Videre er Solvens II-premieavsetningen
diskontert. Vær oppmerksom på at kundefordringer
behandles som en eiendel i regnskapet, mens kundefordringer
inngår som fremtidige premieinntekter i fastsettelsen av
premieavsetningene under Solvens II. Forskjellen mellom
regnskapet og Solvens II for premieavsetningen bør derfor
vurderes sammen med posten «Fordringer i forbindelse med
direkte forretninger» på eiendelssiden.
Premieavsetninger i henhold til Solvens II-prinsipper er negativ
når premier (fremtidig kontantstrøm) knyttet til fremtidig
eksponering er større enn forventede erstatningsutbetalinger

(fremtidig kontantstrøm). Dette gjelder typisk for
forsikringskontrakter der alle premiebeløpene ikke allerede er
betalt.
Tabell 14 nedenfor gir en oversikt over premieavsetningene
per produkt for Gjensidige Forsikring ASA og for Gjensidige
Forsikring konsern i henhold til regnskapsprinsipper og Solvens
II-prinsipper.

•

•

•

Premieavsetningen er summen av diskonterte kontantstrømmer
for fremtidig eksponering for kontrakter som er innenfor
kontraktens grense.

•

Kontrakter som er innenfor kontraktens grense er identifisert
som:

•

•
•
•

Kontrakter som allerede er i kraft.
Fornyelser selskapet har sendt ut og
som selskapet er bundet av.
Nye kontrakter som er sendt ut som et
bindende tilbud for selskapet.

Følgende forutsetninger er gjort for hvert produkt når
kontantstrømmene skal beregnes:

•

Premieinnbetalinger antas å bli betalt på startdato
eller fornyelsesdatoen for kontrakten. For kontrakter
med flere terminer er kontantstrømmen beregnet for
antall gjenstående terminer i kontaktens løpetid.
Det er antatt at en bestemt andel av kontraktene
vil bli avsluttet før kontrakten utløper, og
dette vil generere en kontantstrøm ut.
Det er antatt at en bestemt andel av kontraktene
som er under fornyelse ikke vil bli fornyet.
Forventet kontantstrøm ut for erstatningskostnadene
er beregnet ved å anta en skadeprosent som er
hentet fra prognosene for hvert produkt.
En forventet kostnadsandel (i forhold til premie)
er antatt for å beregne kontantstrømmen for
driftskostnadene. Kostnadsandelen er forskjellig
for kontrakter som er i kraft, kontrakter som er
under fornyelse og tilbud som har blitt sendt ut.
Avgangsrater som benyttes i beregningen av
premieavsetningen er beregnet basert på tilgjengelige
data, dersom disse er vurdert å være nøyaktige, komplette
og egnede. Hvis ikke, er ekspertvurderinger benyttet.
Avgangsrater er beregnet på produktnivå for hvert land.
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Tabell 14: Premieavsetninger per produkt i henhold til Solvens II-prinsipper og regnskapsprinsipper (tall i NOK millioner)
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Gjensidige Forsikring konsern
Nr

Produkt

1

Gjensidige Forsikring ASA

Regnskap (IFRS)

Solvens II

Differanse

Regnskap (NGAAP)

Solvens II

Differanse

Forsikring mot utgifter til medisinsk behandling

457

189

(268)

365

130

(235)

2

Forsikring mot inntektstap

554

176

(378)

522

156

(366)

3

Yrkesskadeforsikring

295

52

(242)

295

52

(242)

4

Motorvogn trafikkforsikring

1 447

139

(1 309)

1 246

(45)

(1 291)

5

Øvrig motorvognforsikring

2 999

471

(2 528)

2 855

365

(2 490)

6

Sjøforsikring, luftfart og transport

45

5

(41)

43

4

(39)

7

Brannforsikring og annen skade på eiendom

4 627

1 894

(2 733)

4 493

1.797

(2 696)

8

Ansvarsforsikring

403

168

(235)

371

146

(225)

9

Kreditt- og kausjonsforsikring

10

(4)

(13)

-

-

-

10

Rettshjelpsforsikring

428

0

(428)

417

-

(417)

11

Assistanseforsikring

382

66

(316)

379

58

(321)

12

Diverse økonomiske tap

0

100

100

0

101

101

25

Ikke-proporsjonal gjenforsikring av helseforsikring

-

-

-

-

28

Ikke-proporsjonal gjenforsikring av eiendomsforsikring

401

-

(401)

401

-

(401)

-

(136)

(136)

-

-
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29

Helseforsikring

0

(136)

(136)

77
84

33

Annuiteter fra skadeforsikringer knyttet til helseforsikrings-forpliktelser

-

-

-

488

-

(488)

106

-

(106)

12 535

3 120

(9 415)

11 493

2 629

(8 864)
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Avsetninger for livsforsikring relaterer seg til Gjensidige
Pensjonsforsikring AS og inngår i konserntallene. Det er ingen
avsetninger for livsforsikring i Gjensidige Forsikring ASA.
De forsikringstekniske avsetningene i Solvens II avviker fra
regnskapsmessige avsetninger som følge av ulike forutsetninger.

Tabell 15: Beste estimat for livsforsikring per produkt i henhold til regnskaps-prinsipper og
Solvens II-prinsipper (tall i NOK millioner)
Gjensidige Forsikring konsern

Tabell 15 gir en oversikt over de avsetningene (beste estimat)
for livsforsikring.

Nr

Produkt

30

Forsikring med overskuddsdeling

31

Indeksregulerte forsikringer og forsikringer med
investeringsvalg
Øvrige tekniske avsetninger
Sum

Avsetninger for livsforsikring består av et beste estimat av
fremtidige kontantstrømmer (som tar hensyn til tidsverdien av
penger) og en risikomargin. For forsikring med overskuddsdeling
består kontantstrømmene av:
•
•
•
•
•

garanterte ytelser;
fremtidige, skjønnsmessige ytelser (for
eksempel regulering av ytelse);
forventede ytelser som skal dekkes av RBNS og IBNR;
risiko- og administrasjonsinntekter;
kostnader.

Kontantstrømmen for den garanterte ytelsen starter ved
pensjonsalder eller uføretidspunkt, og opphører ved død
eller tidligere, jamfør avtalen med kunden. Forpliktelsen er
nåverdien av kontantstrømmen, som er det samme som
neddiskontert kontantstrøm. Det blir imidlertid forskjeller
mellom Solvens II-forpliktelsen og regnskapsforpliktelsen på
grunn av avvikende antakelser for rente og dødelighet. Solvens

Regnskap (IFRS)

Solvens II

Differanse

7 894

8 561

666

42 990

40 091

(2 899)

347

-

(347)

51 232

48 652

(2 580)

II benytter dødelighetstariffen «K2013» (publisert av Finans
Norge), uten sikkerhetsmarginer, mens regnskapsavsetningen
har den pålagte sikkerhetsmarginen. Solvens II benytter
rentekurven, som oppgis av EIOPA, til diskontering, og ikke
grunnlagsrenten som regnskapet benytter. Uføretariffen som
benyttes i Solvens II er tilsvarende som i regnskap, og er meldt
til Finanstilsynet.
Fremtidige skjønnsmessige ytelser beregnes ved å simulere
fremtidige resultatoppgjør, der fremtidig avkastning
er stokastisk. Fremtidige, skjønnsmessige ytelser
inkluderer oppskrivning av garanterte ytelser i fremtidige
resultatfordelinger, samt utbetaling av tilleggsavsetninger til
kunden. Regnskapsførte forpliktelser gjør ingen avsetning for
fremtidige skjønnsmessige ytelser, utover opptjente resultater.
Solvens II-balansen beregner forpliktelser innenfor
kontraktens grense, som i enkelte tilfeller strekker seg lengre
enn regnskapsforpliktelsen. Dette skaper også en forskjell
mellom regnskap og Solvens II.
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Forpliktelser for forsikringer med investeringsvalg beregnes ved
å legge ut kontantstrømmer for:

Tabell 16: Risikomargin per produkt i henhold til Solvens II-prinsipper (tall i NOK millioner)
Gjensidige Forsikring konsern

Gjensidige Forsikring ASA

12

7

Forsikring mot inntektstap

163

159

3

Yrkesskadeforsikring

340

340

4

Motorvogn trafikkforsikring

328

309

5

Øvrig motorvognforsikring

26

18

6

Sjøforsikring, luftfart og transport

6

6

7

Brannforsikring og annen skade på eiendom

163

155

8

Ansvarsforsikring

68

65

Administrasjonsinntekter og administrasjonskostnader er
basert på dagens portefølje, historiske data og forventninger til
fremtiden. I alle kontantstrømmer er forventet avgang inkludert,
og avgangssannsynligheter er basert på historiske data.

9

Kreditt- og kausjonsforsikring

1

0

10

Rettshjelpsforsikring

0

0

11

Assistanseforsikring

5

4

12

Diverse økonomiske tap

15

14

Gjensidige Pensjonsforsikring AS har ikke indeksregulerte
forsikringer.

25

Ikke-proporsjonal gjenforsikring av helseforsikring

4

4

26

Ikke-proporsjonal gjenforsikring av ansvarsforsikring

10

10

27

Ikke-proporsjonal gjenforsikring av sjøforsikring,
luftfart og transport

0

0

28

Ikke-proporsjonal gjenforsikring av eiendomsforsikring

18

18

29

Helseforsikring

198

198

30

Forsikring med overskuddsdeling

167

0

31

Indeksregulerte forsikringer og forsikringer med
investeringsvalg

1 110

0

33

Annuiteter fra skadeforsikringer knyttet til
helseforsikrings-forpliktelser

131

130

2 764

1 437

•
•

forventede pensjonsytelser til kunden;
administrasjonsinntekter og administrasjonskostnader.

Nåverdien av forventede pensjonsytelser til kunden tilsvarer
bokførte avsetninger, som også tilsvarer markedsverdien av
eiendelene. Solvens II-avsetningen blir imidlertid lavere fordi
nåverdien av fremtidige administrasjonsinntekter og kostnader
reduserer forpliktelsen, som i praksis betyr at Gjensidige
Pensjonsforsikring AS forventer at administrasjonsinntektene er
høyere enn administrasjonskostnadene.

Risikomargin
En risikomargin legges til de forsikringstekniske avsetningene i
henhold til Solvens II-prinsippene. Risikomarginen er beregnet
som kostnaden for å holde den nødvendige kapital for å dekke
solvenskapitalbehovet gjennom hele avviklingen av forretningen,
gitt at all forsikringsvirksomhet opphører. Risikomarginen for
konsernet er summen av risikomarginen for de underliggende
datterforetakene.
Tabell 16 viser risikomargin per produkt.

Nr

Produkt

1

Forsikring mot utgifter til medisinsk behandling

2

Sum
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Gjenforsikringsandel fra reassuranse
kontrakter og fra spesialforetak for
verdipapirisering
Gjenforsikringsandel fra reassuransekontrakter er den del
av forsikringstekniske avsetninger som reassurandørene
dekker. Beløpet ligger som eiendel i balansen.

Gjenforsikringsandelen beregnes på samme måte som
for brutto tall. Solvens II-verdi av gjenforsikringsandelen
avviker fra regnskapstallene av samme årsaker som for
brutto forsikringstekniske avsetninger forklart ovenfor.
Gjenforsikringsandelen er lav sammenlignet med
bruttotallene, da Gjensidige nesten utelukkende har

reassuransekontrakter med høy egenregning (vanligvis
100 millioner kroner eller 200 millioner kroner). Gjensidiges
eksponering mot store skader er begrenset. Flesteparten av
reassuranseavtalene løper i 12 måneder og fornyes 1. januar
hvert år.

Tabell 17: Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske avsetninger i henhold til Solvens II-prinsipper og regnskapsprinsipper (tall i NOK millioner)
Gjensidige Forsikring konsern
Produkt
Gjenforsikrings-andel av forsikrings-tekniske avsetninger

Usikkerhet i forsikringstekniske avsetninger
Alle beregninger av forsikringstekniske avsetninger vil inneholde
en viss usikkerhet. Usikkerhet kan oppstå ved valg av modell,
tilfeldige variasjoner i dataene som brukes eller i estimering av
parametere i modellen.

Gjensidige Forsikring ASA

Regnskap (IFRS)

Solvens II

Differanse

Regnskap (NGAAP)

Solvens II

Differanse

1 043

1 019

(23)

462

458

(3)

Usikkerheten i forsikringstekniske avsetninger vurderes ved å se
på hvert produkt hver for seg. Typiske langhalede produkter som
Motorvogn trafikkforsikring, Yrkesskadeforsikring og Barneforsikring
vurderes å ha høyere grad av usikkerhet i forsikringstekniske
avsetninger, sammenlignet med korthalede produkter som Boligog Reiseforsikring. Livs- og pensjonsavsetninger i Gjensidige
Pensjonsforsikring AS er generelt langhalede. Risikoen på ett års
sikt er generelt lavere enn risiko frem til alle avsetninger er betalt ut.

Metodene som benyttes for beregning av forsikringstekniske
avsetninger under Solvens II er generelt mye brukt i
markedet, og anses å stå i forhold til arten, omfanget
og kompleksiteten av de underliggende risikoene. Ingen
vesentlige mangler knyttet til data er kjent, men forbedringer
i interne prosedyrer utføres for å oppnå full automatisering
av alle prosesser slik at manuelle rutiner unngås i størst
mulig grad.
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D.3 Andre forpliktelser
Forpliktelser, andre enn forsikringstekniske forpliktelser,
verdsettes under Solvens II i all hovedsak konsistent
med prinsippet for virkelig verdi slik det er definert under
regnskapsprinsippene i NGAAP og IFRS, men det er noen

unntak. Dette gjelder ulik håndtering av garantiordningen etter
retningslinjer gitt av myndighetene, ulik verdsettelse av utsatt
skatt og ulikheter som følge av konsolideringen av Oslo Areal i
konserntallene i Solvens II.

Det har ikke vært vesentlige endringer i regnskapsføring eller
verdsettelse av andre forpliktelser i rapporteringsperioden.
Tabell 18 viser ulikhetene mellom Solvens II verdsettelse og
regnskapsmessig verdsettelse av andre forpliktelser.

Tabell 18: Forpliktelser ifølge Solvens II og regnskapsprinsipper (tall i NOK millioner)
Gjensidige Forsikring konsern
Produkt

Gjensidige Forsikring ASA

Regnskap (IFRS)

Solvens II

Differanse

Regnskap (NGAAP)

Solvens II

Differanse

Andre avsetninger enn forsikringstekniske avsetninger

613

613

-

587

587

-

Pensjonsforpliktelser

712

715

3

704

704

-

Utsatt skatteforpliktelse

614

1 824

1 210

853

1 425

572

Derivater

498

498

-

498

498

-

18

39

22

18

18

-

762

568

(195)

427

427

-

70

70

-

44

44

-

Andre forpliktelser

1 523

1 541

18

1 454

1 454

-

Ansvarlige lån

2 396

3 630

1 234

2 396

3 630

1 234

5 097

5 860

763

8 227

5 189

(3 038)

12 303

15 358

3 055

15 206

13 974

(1 232)
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Andre avsetninger enn forsikringstekniske avsetninger

Usatt skatteforpliktelse

Forpliktelser i forbindelse med forsikring

Dette beløpet relaterer seg til restruktureringskostnader og er
det samme i foretaksregnskapet som i Solvens II balansen. De
fleste av disse forpliktelsene er forventet å bli betalt ut i løpet
av neste år. Usikkerheten relatert til disse er antatt å være lav.

Utsatt skatt i finansregnskapet er relatert til midlertidige
forskjeller mellom regnskapsført verdi og skattemessig verdi.

Beløpet består av gjeld til forsikringskundene. For eksempel
har noen forsikringskunder avtaler om tilbakebetaling hvis
forsikringsresultatet er godt. En andel av forpliktelsene er også
relatert til utgåtte forsikringskontrakter og uoppgjorte beløp.
Beløpene er forventet å bli utbetalt i løpet av kort tid med
ubetydelig risiko. Forskjellen mellom konsernregnskapet og
Solvens II-balansen er knyttet til investeringsvalgsporteføljen i
livsforsikring. I Solvens II-balansen er dette beløpet inkludert i
beregningen av forsikringstekniske avsetninger.

De utsatte skatteforpliktelsene etter Solvens II-prinsipper
er i tillegg justert for øvrige forskjeller i balansen mellom
finansregnskapet og Solvens II-regnskapet.

Pensjonsforpliktelser
Gjensidige Forsikring ASA er pålagt å tilby en tjenestepensjons
ordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Nye ansatte
blir medlemmer av innskuddsordningen. Ytelsesordningen er en
lukket ordning.
Innskuddsordningen er en privat pensjonsordning som supplerer
Folketrygden. Bidrag til innskuddsordningen regnskapsføres som
en kostnad i året bidraget er betalt, og det er ingen forpliktelse i
balansen relatert til denne pensjonsordningen.
Ytelsesordningen er hovedsakelig en fullt finansiert ordning, der
pensjonsforpliktelsene for lønn opp til 12 ganger grunnbeløp
(G) er finansiert ved bidrag til Gjensidige Pensjonskasse.
Overfinansieringen i ytelsesordningen er regnskapsført som en
eiendel på eiendelssiden av balansen. Ytelsesordningen består
av pensjonsforpliktelser som ikke er fondert, som er pensjon
utover den generelle kollektive avtalen betalt over driften.
Varigheten av ytelsesordningen er lang og usikkerhet oppstår
med tanke på utvikling i rente, lønnsvekst, uførhet og levetid.
Mer informasjon er gitt i Gjensidiges årsrapport.
Forklaringen for at ytelsesordningen i henhold til Solvens II for
Gjensidige Forsikring konsern er ulik verdien i finansregnskapet
er at Oslo Areal er fullt konsolidert i Solvens II-balansen.

Derivater
Finansielle derivater brukes i styringen av eksponeringen mot
aksjer, obligasjoner og valuta for å oppnå ønsket nivå på risiko
og avkastning. Instrumentene brukes både for handelsformål og
sikring av andre balansestørrelser. Enhver handel av finansielle
derivater er underlagt strenge begrensninger. Konsernet bruker
finansielle derivater, sammen med andre instrumenter, for å sikre
valutaeksponering fra eierskap av utenlandske datterforetaket
med andre funksjonelle valutaer. Det er ingen forskjeller mellom
brutto markedsverdi på derivater i finansregnskapet og i Solvens
II-balansen, verken for Gjensidige Forsikring konsern eller for
Gjensidige Forsikring ASA.

Finansielle forpliktelser andre enn gjeld mot
kredittinstitusjoner
Denne posten består av netto uoppgjorte betalinger. Det
forventes at beløpene vil bli utbetalt i løpet av kort tid med
ubetydelig risiko. Forskjellen mellom finansregnskapet og
Solvens II-balansen for Gjensidige Forsikring konsern og
Gjensidige Forsikring ASA er uoppgjorte transaksjoner i den
danske porteføljen. I tillegg er det en forskjell for Gjensidige
Forsikring konsern som skyldes at Oslo Areal er fullt konsolidert i
Solvens II-tallene.

Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring
Beløpet består av reassuransepremier som skal betales ut og
er like i finansregnskapet og Solvens II-balansen. Beløpene er
forventet å bli betalt ut i løpet av kort tid med ubetydelig risiko.

Andre forpliktelser
Beløpet består av betalbar skatt. Betalbar skatt er selskapsskatt
som må betales på årets skattepliktige resultat, basert på
gjeldende skattesatser eller hovedsakelig gjeldende på
rapporteringsdato, justert for eventuell betalbar skatt relatert til
tidligere år. Beløpene er forventet å bli betalt ut innen ett år med
lav risiko. Forskjellen mellom finansregnskapet og Solvens IIbalansen for Gjensidige Forsikring konsern skyldes at Oslo Areal
er fullt konsolidert i Solvens II-tallene.

Ansvarlige lån
Tier 1 lån (fondsobligasjon) er behandlet som egenkapital
I den regnskapsmessige balansen, mens det er behandlet
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som en forpliktelse under Solvens II. I tillegg, er ansvarlige
lån regnskapsført til amortisert kost i den regnskapsmessige
balansen, mens markedsverdi benyttes i Solvens II-balansen.
Markedsverdien er fastsatt ved å bruke den siste handelsprisen.
Imidlertid er markedet for slike obligasjoner begrenset,
og det kan diskuteres om markedet er aktivt eller ei, så
ekspertvurdering gjennomføres også for å komme frem til
den endelige markedsverdien. Ekspertvurdering er basert på
handelspriser for tilsvarende obligasjoner i markedet. Forhold og
betingelser i forhold til forventede utgående kontantstrømmer
er gitt i kapittel E.

Enhver annen forpliktelse,
som ikke fremkommer andre steder
I finansregnskapet består denne posten av gjeld mot
offentlige myndigheter (herunder trafikkforsikringsavgift til
trafikkforsikringsforeningen), gjeld mot leverandører og gjeld
relatert til lønn til ansatte. Posten består også av Gjensidiges
leiekontrakter. Gjensidige har ingen finansiell leasing, men
Gjensidige har en rekke leiekontrakter som er operasjonell
leasing. De største kontraktene er leie av bygg til hovedkontor
og regionalkontorer. Andre operasjonell leasing kontrakter
er billeasing, IKT-utstyr, kopimaskiner osv. For Gjensidige
Forsikring ASA inkluderer posten i tillegg påløpt utbytte,
mens Solvens II-balansen inkluderer ikke påløpt utbytte.
Videre behandles garantiordningen som en forpliktelse i
Solvens II etter pålegg fra Finanstilsynet, mens garantiordningen
behandles som egenkapital i regnskapet. Forpliktelsen skal
dekke ordinære forsikringskrav fra kunder i en situasjon der et
av de norske skadeforsikringsforetakene går konkurs. Verdien er

fastsatt i henhold til norsk lovgivning. Sannsynligheten for
at et skadeforsikringsforetak skal gå konkurs er for tiden ansett
å være ekstremt lav.

Usikkerhet i andre forpliktelser
Det er både estimatusikkerhet og usikkerhet knyttet til endringer
i gjeldende regelverk.

Usikkerhet i verdsettelse
Poster som inngår i «Andre forpliktelser» er hovedsakelig
basert på verdsettelsesprinsipper etter IFRS. Usikkerheten
i markedsverdi er antatt å være lav. Det er størst usikkerhet
knyttet til markedsverdier for derivater. Derivater på
forpliktelsessiden må imidlertid vurderes sammen med
derivater på eiendelssiden. Nettoverdien av alle derivater er lav.
I tillegg er det usikkerhet i markedsverdien av pensjons
forpliktelsen og de ansvarlige lånene. Pensjonsforpliktelsen er
beregnet basert på forventet fremtidig utvikling i lønn, inflasjon
og rente, og varigheten av forpliktelsen er lang. De ansvarlige
lånene er basert på siste handelspris og ekspertvurderinger.

Endringer i gjeldende regelverk
EIOPA har foreslått flere endringer i beregningen av
kapitalkrav og tellende ansvarlig kapital. Disse endringene
forventes ikke å ha noen vesentlig innvirkning på Gjensidiges
kapitalposisjon, basert på Gjensidiges nåværende balanse.
Videre har Justisdepartementet foreslått endringer i den norske
naturskadeordningen.
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E.1 Ansvarlig kapital
Gjensidige skal ha en kapitalisering som er tilpasset
konsernets til enhver tid gjeldende strategiske mål og
risikoappetitt. Konsernet skal opprettholde finansiell
handlefrihet og samtidig ha en streng kapitaldisiplin som
understøtter målsatt egenkapitalavkastning. Gjensidige
har som mål å utbetale høye og stabile nominelle utbytter
til sine aksjeeiere. Gjensidige vil i tillegg over tid utbetale
overskuddskapital.
Målsatt sone for solvensmargin er mellom 150 prosent og
200 prosent for den regulatorisk godkjente modellen (legalt
perspektiv). Målsonen skal støtte en A-rating fra Standard &
Poor’s, stabilisere regulære utbytter over tid, sikre økonomisk
fleksibilitet til mindre oppkjøp og organisk vekst som ikke
finansieres gjennom tilbakeholdt resultat, samt å gi en buffer
mot regulatoriske endringer.
Alle datterforetak vil være kapitalisert i samsvar med de
respektive lovkravene, mens kapital som overstiger kravene,
så langt som mulig vil bli holdt i morforetaket Gjensidige
Forsikring ASA. Konsernet vil benytte seg av alle former for

KAPITALFORVALTNING

kapital tilhørende kapitalgruppe 1 og 2, inkludert ansvarlig
lån, på en ansvarlig og verdioptimaliserende måte og innenfor
de rammer som myndigheter og ratingbyråene fastsetter.

Regulatorisk kapitalkrav for 2021 og sammenligningstall for
2020 som presenteres i denne rapporten, baserer seg på den
godkjente partielle internmodellen.

Kapitalstyringspolicy vedtatt av styret spesifiserer kravene
til Gjensidiges kapital. Kapitalstyringen følges opp av en egen
avdeling underlagt CRO som påser at kravene gitt av styret
etterleves.

Gjensidige er godt kapitalisert og er innenfor målsatt sone.

Gjensidige mottok i 2018 tillatelse fra Finanstilsynet
for å bruke en partiell internmodell til å beregne det
regulatoriske kapitalkravet. I tillatelsen til å benytte den
partielle internmodellen forutsatte Finanstilsynet bruk
av standardformelen til beregning av stormrisiko, og for å
spesifisere korrelasjonen mellom markeds- og forsikringsrisiko.
Den godkjente partielle internmodellen er derfor mer
konservativ enn modellen Gjensidige søkte om. Gjensidige
mener at den partielle internmodellen, uten de pålagte
vilkårene fra Finanstilsynet, gir en bedre representasjon
av risikoen, og oppgir derfor også tall for egen partiell
internmodell i dette avsnittet.

Konsernets solvensmargin ved utgangen av 2021 ble beregnet
til å være:
•
•

190 prosent basert på Gjensidiges
godkjent partiell internmodell
233 prosent basert på Gjensidiges
egen partiell internmodell.

Tallene er justert for foreslått utbytte på 3,850 milliarder kroner.
Det har ikke vært vesentlige endringer i kapitalstrategien i
rapporteringsperioden.
Solvensmarginen var 190 % ved utgangen av 2021
sammenlignet med 199 % ved utgangen av 2020.
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Figur 11: Utvikling i kapital fra 2020 til 2021
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77
84

86

Tellende ansvarlig kapital, godkjent partiell internmodell (konsern)
NOK mrd
28
24

22,6
20,9

20

2,2
(0,1)

5,0

(5,9)

0,4

(0,0)

(50 %)

(1 %)

(1 %)

16

Solvensmargin, godkjent partiell internmodell (konsern)

199 %

2%

32 %

9%

190 %

Solvenskapitalkrav, godkjent partiell internmodell (konsern)
NOK mrd
14
12

87

10

90
90

8

10,5

(0,1)

31.12.2020

Regulatoriske
endringer/
modellendringer

0,7

Solvens II
driftsresultat

0,5

Fri portefølje

11,9
–

0,3

0,0

Utbytte

Kapitalstyring/
ledelseshandlinger

Annet

31.12.2021
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Tabell 19 viser sammensetningen av tellende ansvarlig
kapital til å dekke solvenskapitalkravet.

17
23
25
33
34
35
35
36

Tabell 19: Tellende ansvarlig kapital til å dekke kapitalkravet (tall i NOK millioner)
Gjensidige Forsikring konsern
Produkt

C.

Risikoprofil

37

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7

Forsikringsrisiko
Markedsrisiko
Kredittrisiko
Likviditetsrisiko
Operasjonell risiko
Andre vesentlige risikoer
Andre opplysninger

39
45
50
50
51
51
56

D.

Verdsetting for solvensformål

57

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Eiendeler
Forsikringstekniske avsetninger
Andre forpliktelser
Alternative verdsettingsmetoder
Andre opplysninger

59
64
72
75
75

E.

Kapitalforvaltning

76
77
84

86
87

90
90

Gjensidige Forsikring ASA

2021

2020

2021

2020

17 393

16 812

16 853

16 473

Ordinær aksjekapital (inkludert egne aksjer)

1 000

1 000

1 000

1 000

Aksjekapital overkurs

1 430

1 430

1 430

1 430

Avstemmingsreserve

13 751

13 367

13 211

13 028

Kapital i kapitalgruppe 1 med begrensninger

1 212

1 015

1 212

1 015

Kapital i kapitalgruppe 2

5 247

4 124

5 247

3 822

Naturskadekapital

2 829

2 613

2 829

2 613

Ansvarlig lånekapital fra forsikring

2 418

1 511

2 418

1 209

22 641

20 936

22 101

20 294

Kapital i kapitalgruppe 1

E.1 Ansvarlig kapital
E.2 Solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav
E.3 Bruk av den durasjonsbaserte
undermodulen for aksjerisiko ved
beregningen av solvenskapitalkravet
E.4 Forskjeller mellom standardformelen
og benyttede interne modeller
E.5 Manglende oppfyllelse av
minstekapitalkravet og manglende
oppfyllelse av solvenskapitalkravet
E.6 Andre opplysninger

Kapital i kapitalgruppe 2 består av naturskadekapital og
ansvarlige lån. Naturskadekapital er kapital som kun kan
benyttes til å dekke krav knyttet til naturskader, men i en
insolvent situasjon kan kapitalen også benyttes til å dekke
andre forpliktelser.

Sum tellende ansvarlig kapital til å dekke kapitalkravet

Tellende ansvarlig kapital er delt inn i tre kapitalgrupper i
henhold til Solvens II-regelverket. Gjensidige har hovedsakelig
kapital i kapitalgruppe 1, som anses å være kapital av
beste kvalitet. Kapital i kapitalgruppe 1 består av ordinær
aksjekapital, overkurs knyttet til ordinær aksjekapital og
en avstemmingsreserve. Kapital i kapitalgruppe 1 med
begrensninger består av obligasjoner utstedt av Gjensidige
Forsikring ASA. Avstemmings-reserven kan betraktes som

tilbakebeholdt overskudd etter Solvens II-prinsipper, hvor en
del kommer fra overskudd i historiske premier, mens resterende
del kommer fra forventet overskudd i fremtidige premier.
Tilbakeholdt overskudd i historiske premier er umiddelbart
tilgjengelig, mens forventet overskudd i fremtidige premier ikke
umiddelbart er tilgjengelig for å dekke tap. Resten av kapital i
kapitalgruppe 1 er umiddelbart tilgjengelig.

Flere opplysninger om de ansvarlige lånene er gitt i tabell 20.
Gjensidige Forsikring konsern har en opsjon på å utsette
betaling av påløpte renter. I tillegg kan lånene benyttes
til å absorbere tap ved reduksjon av hovedstol i henhold
til gjeldende forskrifter og regler. Detaljer om vilkår og
betingelser for de ansvarlige lånene er gitt i låneavtalen.
I april utstedte Gjensidige Forsikring ASA et evigvarende Tier
1-lån (kapitalgruppe 1) og et Tier 2-lån (kapitalgruppe 2), med
30 års løpetid, begge på 1 200 millioner kroner. Plasseringene
ble gjort til gunstige betingelser på henholdsvis 3M NIBOR
+ 225bp og 3M NIBOR + 110bp. Lånene ble notert på Oslo
Børs i juni. Det evigvarende Tier 1-lånet på 1 000 millioner
kroner som ble utstedt i 2016, ble innløst i september 2021.
Gjensidige Pensjonsforsikring AS (GPF) innløste Tier 2-lånet
på 300 millioner kroner i juni.
Tabell 20 viser de viktigste vilkårene for kapital i kapital
gruppe 1 og de ansvarlige lånene som er utstedt.
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Tabell 20: Viktigste vilkår for Gjensidiges lån i kapitalgruppe 1 og kapitalgruppe 2
15

FRN Gjensidige Forsikring ASA 2014/2044 SUB

FRN Gjensidige Forsikring ASA 2021/
PERP C RESTRICTED TIER 1

FRN Gjensidige Forsikring ASA 2021/2051 SUB

ISIN

NO0010720378

NO0010965429

NO0010965437

Utsteder

Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige Forsikring ASA

Hovedstol, NOK millioner

1 200

1 200

1 200

Valuta

NOK

NOK

NOK

Utstedelsesdato

02.10.2014

07.04.2021

07.04.2021

Forfall

03.10.2044

Perpetual

07.04.2051

Første tilbakebetalingsdato

02.10.2024

07.04.2026

07.10.2026

Rentesats

NIBOR 3M + 1,5 %

NIBOR 3M + 2,25 %

NIBOR 3M + 1,10 % fram til 07.04.2021, og
deretter den initielle marginen +1,00 %

Regulatorisk regelverk

Solvens II

Solvens II

Solvens II

Regulatorisk innløsningsrett

Ja

Ja

Ja

Kapitalgruppe

Kapitalgruppe 2

Kapitalgruppe 1

Kapitalgruppe 2

Utløsende hendelse og ordning for
absorbering av tap på hovedstol

Nedskrivning ved insolvens og etter at kapital
i kapitalgruppe 1 er nedskrevet for Gjensidige
Forsikring ASA

Nedskriving ved brudd på solvenskapitalkrav eller
brudd på minstekapitalkrav. Nedskrivingen er lineær
fra solvensmargin 100 % ned til full nedskriving av
hovedstol ved solvensmargin 75 %. Full nedskriving
av hovedstol ved brudd på minstekapitalkrav.

Nedskrivning ved insolvens og etter at kapital
i kapitalgruppe 1 er nedskrevet for Gjensidige
Forsikring ASA
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77
84

86
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90
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Gjensidige har ingen kapital i kapitalgruppe 3 og har heller
ingen supplerende kapital.
Tellende ansvarlig kapital øker fra 2020 til 2021. Årets
resultat bidrar positivt, mens utbyttet for 2021 reduserer

tellende ansvarlig kapital. Oppkjøp av NEM Forsikring A/S og
bompengeselskaper reduserer tellende kapital grunnet økte
immaterielle eiendeler.

Tabell 21 viser tellende ansvarlig kapital til å dekke minimums
kapitalkravet for Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige
Forsikring ASA.
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Tabell 21: Tellende kapital til å dekke minimumskapitalkravet for Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA (tall i NOK millioner)
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Gjensidige Forsikring konsern
Produkt

Gjensidige Forsikring ASA

2021

2020

2021

2020

17 393

16 812

16 853

16 473

Herav; Kapitalgruppe 1 med begrensninger

1 212

1 015

1 212

1 015

Kapitalgruppe 2

1 170

1 024

969

869

18 563

17 836

17 823

17 342

Kapitalgruppe 1

Sum tellende basiskapital til å dekke minstekapitalkravet / minimum konsolidert solvenskapitalkrav konsern

Det er en rekke forskjeller mellom verdsettelse i henhold til
regnskapsprinsipper og verdsettelse i henhold til Solvens IIprinsipper, som forklart i mer detalj i kapittel D.

Tabell 22 viser forskjellen mellom egenkapital som vist i
regnskapet og eiendeler minus forpliktelser beregnet for
Solvens II-formål.
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Tabell 22: Bro som viser forskjellen mellom egenkapital som vist i regnskapet og eiendeler
minus forpliktelser beregnet for Solvens II-formål (tall i NOK millioner)
Produkt

Overgangsregler er ikke benyttet.

Gjensidige Forsikring konsern

Gjensidige Forsikring ASA

Regnskapsmessig egenkapital

25 205

17 701

Ansvarlige lån i kapitalgruppe 1 (regnskapsverdi)

(1 205)

(1 205)

Immaterielle eiendeler

(5 711)

(3 369)

453

357

Erstatningsavsetninger, diskontering og planlagt avvikling
(skadeforsikring)

1 803

1 797

Premieavsetning og kundefordringer (skadeforsikring)

3 347

3 337

Solvens II-beregning av tekniske avsetninger for livsforsikring

2 775

-

Risikomargin

(2 764)

(1 437)

Justering for forpliktelser ved utsatt skatt

(1 210)

(572)

-

2 598

168

(738)

-

3 850

Eiendeler minus forpliktelser

22 861

22 321

Foreslått utbytte

(3 850)

(3 850)

3 630

3 630

0

0

22 641

22 101

Markedsverdijustering av eiendeler

Eiendeler i tilknyttede foretak
Diverse justeringer (inkl. garantiavsetningen)
Foreslått utbytte

Ansvarlige lån (kapitalgruppe 1 og kapitalgruppe 2)
Egne aksjer
Sum tellende kapital til å dekke solvenskapitalkrav

Det er ingen vesentlige begrensninger som påvirker
muligheten til å erstatte og overføre ansvarlig kapital i
Gjensidige Forsikring ASA. Kapital knyttet til forventet
fremtidig fortjeneste er imidlertid usikker og er ikke
umiddelbart tilgjengelig. I tillegg kan det ta noe tid å selge
eiendeler dersom det er behov for kapital. Å erstatte og
overføre ansvarlig kapital i Gjensidige Forsikring konsern er
begrenset av det regulatoriske kapitalkravet som gjelder for
hvert juridisk foretak i konsernet.
Tabell 23 viser tellende ansvarlig kapital,
solvenskapitalkrav, kapitaloverskudd og solvensmargin
for alle forsikringsforetak i Gjensidige Forsikring konsern.
Konserninterne transaksjoner elimineres ved konsolidering
av konserntall.
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Tabell 23: Solvenskapitalkrav (tall i NOK millioner)
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Gjensidige Forsikring konsern

Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige Pensjonsforsikring AS

ADB Gjensidige

NEM Forsikring A/S

Tellende ansvarlig kapital

22 641

22 101

2 662

414

277

Solvenskapitalkrav

11 897

10 772

1 817

297

139

Kapital overskudd

10 744

11 329

845

117

138

190 %

205 %

147 %

140 %

199 %

Solvensmargin
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E.2 Solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav
Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA har
av Finanstilsynet fått tillatelse til å bruke en partiell internmodell
for å beregne solvenskapitalkravet i henhold til Solvens IIreglene.
I tillegg til solvenskapitalkravet er det et fastlagt minimumsnivå
for kapital, som kalles minstekapitalkravet for enkeltforetak
og konsernets konsoliderte minstesolvenskapitalkrav for
konsernnivået. Hvis ansvarlig kapital faller under dette nivået, vil
foretaket eller konsernet ikke kunne drive virksomheten lenger.
De viktigste risikoene for Gjensidige Forsikring konsern og
Gjensidige Forsikring ASA er skade- og helseforsikringsrisiko og

markedsrisiko. Skade- og helseforsikringsrisiko er hovedsakelig
knyttet til usikkerhet i forsikringsresultatet for neste år
(premierisiko) og risiko for at erstatningsavsetningene ikke er
tilstrekkelige (reserverisiko). Markedsrisiko er risiko for å oppleve
tap på grunn av endringer i makroøkonomiske forhold og/eller
endringer i finansielle eiendeler. Motpartsrisiko og operasjonell
risiko bidrar også til kapitalkravet. En diversifiseringsfordel tas
høyde for da ikke alle risikoer vil oppstå samtidig. Kapitalkravet
justeres også for en fremtidig skattefordel som ville oppstå
hvis et tap som tilsvarer solvenskapitalkravet inntreffer. Denne
skattefordelen kan kun tas hensyn til dersom det er rimelig at
foretaket kan fortsette sin virksomhet etter et slikt tap.

KAPITALFORVALTNING

Beregning av kapitalkravet utføres i henhold til Solvens IIprinsipper. Kapitalkravet for Gjensidige Forsikring konsern er
noe høyere enn for Gjensidige Forsikring ASA. Hovedårsaken
er at datterforetak behandles som strategiske investeringer
for Gjensidige Forsikring ASA, noe som innebærer at disse
aksjeinvesteringene får et kapitalkrav på 22 %. For Gjensidige
Forsikring konsern er forsikringsforetak konsolidert fullt ut.
Tabell 24 viser solvenskapitalkravet for hver risikomodul per
31. desember 2021.

Tabell 24: Solvenskapitalkrav for hver risikomodul (tall i NOK millioner)
Gjensidige Forsikring konsern

Gjensidige Forsikring ASA

Produkt

2021

2020

2021

2020

Skade- og helseforsikringsrisiko

9 321

8 649

9 090

8 491

Livsforsikringsrisiko

2 052

1 450

-

-

Markedsrisiko

7 688

6 501

6 951

5 876

Motpartsrisiko

309

332

230

303

Diversifisering

(5 179)

(4 372)

(3 511)

(3 148)

Basis solvenskapitalkrav

14 191

12 560

12 760

11 522

975

911

873

814

Justeringer for tapsabsorberende evne av utsatt skatt og forsikringstekniske avsetninger

(3 269)

(2 969)

(2 861)

(2 678)

Solvenskapitalkrav

11 897

10 502

10 772

9 658

Operasjonell risiko
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Solvenskapitalkravet har gått opp fra 2020 til 2021.
Hovedårsakene til endringene er som følger:
•
•

•

Skade- og helseforsikringsrisiko øker som følge av vekst
Livsforsikringsrisiko øker som følge av vekst i
porteføljen samt endret porteføljesammensetning
grunnet innføring av egen pensjonskonto
Markedsrisiko øker som følge av økt
eksponering mot eiendom og aksjer, samt økt
markedsrisiko knyttet til livsforsikring.

Minstekapitalkrav beregnes også i henhold til kravene i Solvens
II-regelverket, og representerer minimumskapitalen som kreves
for å kunne drive virksomheten.

•

Grunnlaget for å beregne minstekapitalkravet for Gjensidige
Forsikring ASA er følgende:
•

For skadeforsikring og helseforsikring som ligner
på skadeforsikring inngår beste estimat for de
forsikringstekniske avsetningene for egen regning
og opptjent premie for de siste 12 månedene
for egen regning. Verdiene multipliseres med
stressparametrene definert i Solvens II-regelverket.
Disse parametrene er forskjellige for hvert produkt.

•

For livsforsikring og helseforsikring som ligner på
livsforsikring inngår beste estimat for forsikringstekniske
avsetninger for egen regning, samt den samlede
risikosummen. Verdiene multipliseres med
stressparametrene definert i Solvens II-regelverket.
Disse parameterne er forskjellige for hvert produkt.
Minstekapitalkravet er summen av tallene ovenfor med
et gulv på 25 % av solvenskapitalkravet og et tak på
45 % av solvenskapitalkravet.

Konsernets konsolidert minstesolvenskapitalkrav for Gjensidige
Forsikring konsern er summen av minstekapitalkravet for alle
forsikringsforetak som er en del av konsernet.

Tabell 25: Minstekapitalkrav (tall i NOK millioner)
Gjensidige Forsikring konsern

Gjensidige Forsikring ASA

2021

2020

2021

2020

Minstekapitalkrav / Konsernets konsoliderte minstesolvens-kapitalkrav

5 850

5 119

4 847

4 346

Minstekapitalkravsmargin

317 %

348 %

368 %

399 %

76
77
84

86
87

Minstekapitalkravet øker fra 2020 til 2021, primært
som følge av vekst. Dette medfører en reduksjon i
minstekapitalkravsmarginen fra 2020 til 2021.

Ingen foretaksspesifikke parametere i standardformelen
benyttes i beregningen av solvenskapitalkrav og
minstekapitalkrav. Enkelte forenklinger er imidlertid blitt
anvendt. Dette er relatert til følgende områder i modulen

for helseforsikringsrisiko som ligner på livsforsikring.
Forenklinger benyttes for å stresse danske annuiteter for
dansk yrkesskadeforsikring og for annuiteter i ADB Gjensidige.
Forenklingene som benyttes er i henhold til regelverket.
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Den partielle internmodellen er en viktig del av
Gjensidiges risikostyringssystem. Modellen benyttes
til risiko- og kapitalvurderinger, herunder beregning av
regulatorisk kapitalkrav og for å definere risikoappetitt og
risikotoleranse. Den partielle internmodellen benyttes også
til forretningsmessige og strategiske beslutninger. Modellen
benyttes til å definere langsiktige lønnsomhetsmål, til
reassuransevurderinger og til vurdering av investeringsstrategi
og investeringsrammer. Internmodellen er en integrert del av
Gjensidiges ORSA-prosess. Der hvor det er hensiktsmessig
benyttes Gjensidiges egen partielle interne modell framfor den
godkjente partielle internmodellen.
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Figur 12: Omfanget av den partielle internmodellen i prosent av allokert kapital
for angitte risikotyper (beregnet ved den godkjente partielle internmodellen).
Markedsrisiko og skade- og helseforsikringsrisiko er risikoer dekket av internmodellen.

Gjensidige Forsikring konsern

Omfang av partiell internmodell
Den godkjente partielle internmodellen dekker det meste
av markedsrisiko og skade- og helseforsikringsrisiko i Norge,
Sverige og Danmark. Risiko som ikke dekkes av den partielle
internmodellen er dekket ved å bruke standardformelen.
Standardformelen benyttes for risiko knyttet til livsforsikring
(Gjensidige Pensjonsforsikring AS), forsikringsrisiko for
virksomheten som gjelder forretningsvirksomhet til tidligere
oppkjøpt Mølholm Forsikring A/S, forsikringsrisiko fra oppkjøpet
av NEM Forsikring A/S og for risiko knyttet til virksomheten i
Baltikum. Standardformelen benyttes også til avgangsrisiko,
stormrisiko, konsentrasjonsrisiko, motpartsrisiko og operasjonell
risiko. Figur 12 viser den partielle internmodellens omfang.

Markedsrisiko 35 %
Skade- og helseforsikringsrisiko 52 %
Livsforsikringsrisiko 5 %
Operasjonell risiko 6 %
Annet 1 %
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Metode benyttet for partiell internmodell og
forskjeller fra standardformel
Både den partielle internmodellen og standardformelen er
basert på risikomålet definert i Solvens II-reglene, som er
99,5 % Value-at-Risk på ett års tidshorisont. Dette innebærer
at kapitalkravet er definert som kapitalen – under Solvens
II referert til som tellende ansvarlig kapital – som sikrer at
forsikringsforetaket vil kunne oppfylle sine forpliktelser i løpet
av de neste 12 månedene med en sannsynlighet på minst
99,5 % (det vil si at det kun i ett av to hundre tilfeller vil være
omstendigheter som medfører at forsikringsforetaket vil ende
opp med å ha forpliktelser som overstiger verdien av sine
eiendeler).
Gjensidiges partielle internmodell er basert på Gjensidiges
egne data og gjenspeiler derfor Gjensidiges risikoprofil.
Standardformelen er basert på pan-europeiske data, og anses
generelt for å ikke gjenspeile Gjensidiges risikoprofil i tilstrekkelig
grad.
Markedsrisiko er modellert på et aggregert nivå i
standardformelen, mens Gjensidiges partielle internmodell er
basert på en økonomisk scenariogenerator (ESG – Economic
Scenario Generator) som bruker stokastiske simuleringer
til å modellere reelle markedsbevegelser mer realistisk. Det
benyttes finansielle modeller som er teknologisk avanserte
og som sikrer at modellene gir resultater i tråd med historiske
observasjoner, samtidig som de gir en realistisk representasjon
av ekstreme hendelser. For å gjenspeile den geografiske
fordelingen av investeringsporteføljen, er det utviklet modeller
for hver av følgende økonomier: Norge, Danmark, Sverige,
Europa (euroområdet), Storbritannia og USA. Obligasjoner er
modellert hver for seg ved å gruppere dem etter rating, løpetid

og valuta. Resten av eiendelene er modellert på indeksnivå, noe
som betyr at eiendelene er gruppert i ulike aktivaklasser, og at
hver aktivaklasse er modellert i henhold til en markedsindeks
som er relevant for denne aktivaklassen. Simulerte renter,
inflasjonskurver og valutakurser benyttes konsistent gjennom
hele modellen for både markedsrisiko og forsikringsrisiko.

følgende risikotyper som ikke eksplisitt tas hensyn til i
standardformelen: frost, regnflom, stormflo, jordskred, vårflom
og naturskader som ikke er dekket av Norsk Naturskadepool
i Norge og springflo i Danmark. Eksplisitt modellering av
disse katastrofene gir en bedre representasjon av Gjensidiges
risikoprofil.

Premie- og reserverisiko i standardformelen beregnes ved å
bruke prosentandeler av forfalt premie og prosentandeler av
beste estimat for forsikringstekniske avsetninger. Ulike prosenter
er spesifisert for et begrenset antall forsikringsprodukter.
Korrelasjons- og diversifikasjonseffekter regnes med enkle
korrelasjonsmatriser med «avrundede» verdier.

Reassuranse er i standardformelen tatt hensyn til ved å
bruke tilnærminger basert på grove fordelingsforutsetninger.
Dette innebærer at enkelte reassuranseprogrammer (såkalte
«excess-of-loss»-programmer) ikke blir tatt hensyn til på
riktig måte. I den partielle internmodellen er kontantstrømmer
(for skader som dekkes av reassuranseprogrammet, samt
gjenopptagelsespremie) knyttet til disse kontraktene modellert
i detalj basert på modellering av individuelle skadebeløp. Dette
gir en mer korrekt risikomodellering.

Gjensidiges partielle internmodell består av 35 forsikrings
produkter, der premie- og reserverisiko beregnes for hvert
produkt. Stokastisk modellering benyttes basert på anerkjente
aktuarielle modelleringsteknikker. Premierisiko er modellert
basert på antatt framtidig eksponering og estimerte erstatnings
beløp for småskader, storskader og katastrofeskader. For både
reserverisiko og premierisiko er korrelasjon mellom og innenfor
forsikringsprodukter modellert gjennom felles eksponering mot
inflasjon. I tillegg brukes eksplisitt korrelasjon mellom modellerte
risikokilder. En mer detaljert modellering, bruk av Gjensidiges
egne data og direkte modellering av de ulike risikokildene betyr
at Gjensidiges partielle internmodell vurderes å gi en bedre
representasjon av Gjensidiges risikoprofil.
Katastroferisiko er i standardformelen modellert eksplisitt basert
på informasjon og modellforutsetninger som varierer mellom
spesifiserte katastrofetyper. I den partielle internmodellen er
katastroferisikoen modellert eksplisitt basert på informasjon,
modellforutsetninger og ekspertvurderinger som varierer
mellom katastrofetyper. Den partielle internmodellen inkluderer

Standardformelens korrelasjon på 25 prosent benyttes for
å aggregere markedsrisiko og forsikringsrisiko i den godkjente
partielle internmodellen.
Den internmodellerte delen av den partielle internmodellen
integreres med risikoen fra standardformelen ved å bruk
korrelasjoner som er i samsvar med standardformelen.
Metoden som implementeres, tilsvarer «konsistent
standardformel-replikasjonsmetoden» spesifisert av EIOPA.
Figur 13 viser strukturen til den partielle internmodellen.
Markedsrisiko modelleres separat for ulike aktivaklasser,
mens forsikringsrisiko er modellert separat for 35 forsikrings
produkter. Direkte sammenhenger mellom felles risikofaktorer
og korrelasjon mellom ulike risikoer tas hensyn til i aggregeringen
av kapitalkravet.
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Figur 13: Strukturen til den godkjente partielle internmodellen
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Gjensidige Forsikring konsern og Gjensidige Forsikring ASA
oppfyller både minstekapitalkravet og solvenskapitalkravet.

All vesentlig informasjon om solvens og finansiell stilling anses
for å være gitt i denne rapporten. Offentliggjort informasjon og
informasjon til tilsynsmyndighetene er konsistent.
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Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er
bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs.
Vi har om lag 3 800 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge,
Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også pensjon og sparing.
Driftsinntektene var 30 milliarder kroner i 2021, mens sum eiendeler
utgjorde 130 milliarder kroner.
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