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Vel oversått sommer!
Med en ny høst kommer også flere viktige endringer.

medlemmene som er under 40. Som
oppfølging av dette inviterer jeg aktuarer i
denne grupen til å sende innlegg til
AKTUari ELT, og stille om kandidat når

http://www.aktfor.no/
eller
http://www.aktuarforeningen.no/
SEKRETERIAT:
Otto Aasebø
Regnskapspartner AS
Maridalsveien 91, 0461 Oslo

valgkomiteen tar kontakt!

tlf 22 04 39 89
E-post:: otto@rp1.no

Uansett alder, setter jeg pris på bidragene,
og takker nok en gang for gode referater og
andre innlegg tl dette nummeret!

Isabelle Graasvoll

Gunn Albertsen
leder
tlf 97 71 18 10
E-post: gunn.albertsen@storebrand.no
Michael Graff
administrasjonssekretær
tlf 41 54 00 52
E-post: admin@aktfor.no

Vi kommer snart til å få nye nettsider for
NAG

aktuarforening og det gleder vi oss til. Mange takk til
alle de som er involvert i dette viktige arbeidet.
Det er også en endring i møtelokaler, som skal være

Den norske ASTIN-gruppe

Petter Hansen
Leder
E-post: petter.hansen@storebrand.no

DNBs hovedkotor, Dronning Eufemias Gate 30.
På våren ble det sendt en spørreundersøkelsen til

AKTUariELT
Isabelle Graasvoll
redaktør
tlf 41 52 79 05

På agendaen
Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening
Torsdag 12. september 2019 kl. 17:00
DNBs Hovedkontor, Dronning Eufemias Gate 30.
Dørene åpnes kl 16:30 med sosial sammenkomst og enkel
bevertning.
Etter møtet blir det fellesmåltid. Måltidet er gratis.
Bindende påmelding til møtet på nettsiden www.aktfor.no
Påmeldingsfrist onsdag 4. september kl. 10.00

Informasjon om nye medlemmer
1: Klaas de Jong— Fødselsdato: 18.11.1990E-

post: keijedejong@gmail.com

• Arbeidssted: KLP. Klaas er utdannet aktuar fra Universitetet i Oslo
der han fullførte sin Mastergrad i modellering og dataanalyse
sommeren 2015. Han skrev masteroppgave med tittelen «Transient
linear price impact. A second generation o market impact models».
Klaas jobber i KLP, og er anbefalt av Emma Franciska Orning
Perger.
2: Tam Ha - Fødselsdato: 02.01.1988Epost: tamha1988@hotmail.com
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Medlemsmøter og fagseminarer vår og høst 2019
Medlemsmøter
•
•
•

12. september – sted: DNBs Hovedkontor
24. oktober – sted: DNBs Hovedkontor
Julemøtet avholdes 28. november i Vitenskapsakademiet, Oslo

• Arbeidssted: Oslo Pensjonsforsikring. Tam er utdannet Aktuar fra
Universitetet i Oslo, der han fullførte sin master i modellering og
dataanalyse høsten 2018. Han skrev masteroppgave med tittelen:
«Modelling the premium in Non-Life Insurance – A Comparison of
Generelized Linear and Generalized Linear Mixed Models”. Tam
jobber i Oslo Pensjonsforsikring og er anbefalt av Hanne Myhre.
3: Cecilia Tran—Fødselsdato: 24.09.1992Epost: ceciliaptt92@gmail.com

Ung Aktuarsamling 26.september
Er du en ung eller en spirende aktuar? Ja da skal du gå glipp av
årets store aktuarbegivenhet. Den 26.september samles alle
studenter og yngre aktuarer for å diskutere hvordan fremtidens
aktuarstillinger blir i bank, finans- og forsikring. Vi legger opp til
debatt og åpen dialog og avslutter det hele med god mat, drikke og
sosialt samvær i på takterassen i SpareBank 1 Forsikring AS sine
nye lokaler i Torggata 2-4.

•

Arbeidssted: Codan forsikring. Cecilia er utdannet aktuar fra
Universitetet i Oslo der hun fullførte sin Mastergrad i modellering
og dataanalyse juni 2016. Hun skrev masteroppgave med
tittelen «Customer Duration and probability in general
insurance» med Ingrid Hoff som veileder. Cecilia jobber i Codan
forsikring, og er anbefalt av Maja Alvilde Bratlien Larsen og Lars
Lødøen Halsteinslid

Leders hjørne
Jeg håper at du har hatt en fin sommer, med
et avbrekk fra de daglige rutinene. Det har
vært noen roligere uker for foreningen, men
arbeidet med den nye hjemmesiden har pågått
gjennom sommeren. Dette blir en viktig
oppgaven fremover. Ambisjonen er å
presentere den nye hjemmesiden i løpet av
høsten. Du kan lese mer i en egen artikkel i
denne utgaven av AKTUariELT.
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Neste medlemsmøtet er torsdag 12.
september, deretter blir det medlemsmøte
torsdag 24. oktober. Hold av dagene allerede i
dag. Nytt møtested vil være DNBs lokaler i
Oslo. Julemøtet følger tradisjonen og holdes
på Vitenskapsakademiet. Julemøtet er den 28.
november.
"Data Scientists – hva er det, hva kan de
brukes til – og tar de levebrødet fra
aktuarene?" Er du nysgjerrig på svarene
oppfordres du til å delta på medlemsmøtet 12.
september. Det kommer tre foredragsholdere
på medlemsmøtet som vil belyse spørsmålene
for oss. Foredragsholderne er Morten Bunes
Gustavsen, Kjersti Moss og Morten Skogly,
som alle arbeider i dataseksjonen i Wealth

Management & Insurance (WMI) i DNB.
Tusen takk til alle som svarte på
spørreundersøkelsen før sommeren! Den
ble sendt ut til 104 medlemmer under 40
år. Svarprosenten var 56, noe jeg syns er
bra. Her fikk styret mange nyttige innspill
som vi tar med oss i det videre arbeidet.
Det kom blant annet ønsker om
arrangement spisse mot de yngre
medlemmene og presentasjon av nyere
teori og praksis. Styret håper at temaet
om data scientists er spennende også for
yngre aktuarer. I tillegg kan jeg røpe at det
arbeides med en temafest for yngre
aktuarer. Mer informasjon kommer.

I høst inviterer fagkomitéen Finans og Liv/
Pensjon til felles seminar. De arbeider
med mange spennende tema for
heldagsseminaret. Agenda, tid og sted blir
annonsert senere.

Det er mye på programmet og jeg ønsker
deg vel møtt til høstens arrangementer.

.

Hvert andre år arrangeres seminar i
profesjonsetikk, neste seminar er 12.
september på Felix konferanse senter.
Seminaret er åpent for alle medlemmer.
Dersom du ønsker å bli internasjonalt
kvalifisert er seminaret obligatorisk, men
jeg vil anbefale alle å delta.

Foto-. Gunn Albertsen

Økonomisk støtte fra stipendiefondet. Frist 8. september
Styret ønsker å minne om at fristen for å søke om støtte fra
Den Norske Aktuarforenings Stipendiefond er 8. september.
Det kan ytes støtte til medlemmer i forbindelse med:
Studieopphold i utlandet
Etterutdanning av aktuarer
Publisering av aktuarfaglig teori
Publisering av praktiske anvendelser av aktuarfaglig teori
Reise og opphold ved aktuarkongresser og –kollokvier for
aktuarstudenter som har fått. antatt et arbeide til den
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aktuarkongressen eller –kollokviet som det søkes om
støtte til.
Søkeren vil måtte avlegge en rapport til styret i Den Norske
Aktuarforening, og denne skal gjøres tilgjengelig for
foreningens medlemmer.
Budsjettert rammen for 2019 er kr 50.000. Styret kan gi støtte
til flere søkere.
Søknad om støtte sendes til foreningens
administrasjonssekretær i e-post: admin@aktfor.no.
Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket arbeid det
søkes støtte til og hvilke kostnader som forventes å påløpe for
gjennomføring av arbeidet.
Foto: Gunn Albertsen

Ny bok fra Ragnar Norberg
Festschrift for Ragnar Norberg nettopp er utgitt.

https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/q0057

Risk and Stochastics
Ragnar Norberg
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ISBN: 978-1-78634-194-5 (hardcover)
ISBN: 978-1-78634-196-9 (ebook)

Nye nettsider for Den Norske Aktuarforening
DNA inngikk 23.05.2019 en avtale med
webdesignselskapet DBATE AS om utvikling
av nye nettsider for foreningen. I perioden
frem mot lansering i høst vil mange av våre
medlemmer legge ned en betydelig innsats for
å få alt klart til publisering.
Bakgrunn for prosjektet
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Årsmøtet i 2019 besluttet at eksisterende
løsning for www.aktfor.no skulle byttes ut. Man
ønsket seg en sterkere teknisk løsning for å
bedre brukeropplevelsen til medlemmene, og
en mer moderne profil for DNA på nett.

Sentrale målsettinger for web-prosjektet er:
- Ny og fleksibel publiseringsløsning for
www.aktfor.no
- Styrket teknisk løsning for håndtering av
medlemsregister og foreningens aktiviteter
- Nettstedet til DNA skal fremstå som
brukervennlig, tilgjengelig og tidsriktig

I prosjektet har det blitt lagt vekt på at
foreningen trenger en robust teknisk løsning
man kan bygge videre på på lengre sikt.
Løsningen må være fleksibel, slik at man
enkelt kan legge til ny funksjonalitet og

forbedre www.aktfor.no som
kommunikasjonskanal for DNA. Et
aktuelt eksempel på en slik forbedring
kan være utarbeidelse av en tydelig
grafisk profil for foreningen. Man vil
også kunne utvide nettsiden med
moduler som i større grad støtter styreog komitèarbeid, dersom dette er
ønskelig.

monitorering av etterutdanning, verv og
komitèarbeid. I disse dager jobber flere
frivillige iherdig med å flytte våre gamle
nettsider inn i ny løsning. Parallelt med
dette pågår en stor ryddejobb med sletting
og kvalitetssikring av innhold, både fra
gamle nettsider og fra gammel database.

Involverer mange

Det nye www.aktfor.no vil få en ny og mer
moderne utforming, med økt bruk av
visuelle virkemidler og fotografier.
Nettsiden er foreningens ansikt utad, og
det vil jobbes systematisk med å
videreutvikle denne fremover i forbindelse
med profilering av DNA. Det prosjektet
imidlertid er mest opptatt av nå er at
medlemmene skal få en god
brukeropplevelse, og at det skal være
enkelt å benytte seg av tjenester som
påmelding til arrangementer, registrering
av etterutdanning, mm. Som bruker på
www.aktor.no skal du enkelt kunne logge
deg på din profil og vedlikeholde denne.

Kommunikasjonskomitèen har brukt
mye tid og ressurser på å utarbeide en
grundig kravspesifikasjon, i samarbeid
med styret. De behov som er beskrevet
i denne prosessen ble tatt med videre
av DBATE AS da de startet utviklingen
av selve nettsiden (front end) og
underliggende database (back end) i
vår. Mye av kompleksiteten i prosjektet
oppstår i forbindelse med design og
utvikling av en database som dekker de
unike behovene til DNA. Denne delen
av prosjektet er nok ikke like synlig for
brukerne, men det er viktig for
foreningen at man bygger løsningen på
et robust fundament. DNA og
medlemmene trenger god systemstøtte,
blant annet i forbindelse med
arrangementer, fakturering,

Hvordan vil du som medlem merke at
foreningen har nye nettsider?

IAA møter i Washington D.C. 14.-19. mai
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IAA møtene ble våren 2019 holdt i
Washington D.C. i tidsrommet 14.519.5.2019. Møtene ble innledet med to
seminarer: Mortality and Population
Issues Working Groups, og Banking
Seminar.

befolknings/forsikringsgrupper, og det er stor
aktivitet for om mulig å avdekke de
underliggende årsaker til forandringene.

Jeg deltok i Pensions and Employee
Benefits Committee (PEBC) og Council,
samt som observatør i de to møtene i
Mortality Working Group (MWG).

Pensions and Employee Benefits Committee
(PEBC)

Nedenfor følger mine betraktninger fra
møtene, som alle hadde omfattende
agendaer. Det er forsøkt å plukke ut det
som synes mest relevant og
interessesant for DNAs medlemmer, men
i en rapport som denne kan det likevel
bare bli spredte glimt, uten mulighet til
fordypende beskrivelser.

I forbindelse med IAAs arbeid med
restrukturering og effektivisering planlegges
fellesmøter med Pensions, Benefits and
Social Security Section (PBSS). Første
mulighet kan være å slå sammen møtene til
ett i Paris våren 2020. (IAA møtene går
forøvrig i Brussel, og PBSS i Paris.)

Hans Michael Øvergaard, som er
medlem av MWG, gir sine inntrykk fra
disse møtene et annet sted i Aktuarielt.
Jeg nøyer meg her bare med å nevne at
det er et stort antall forskningsprosjekter
verden over knyttet til dødelighet, og
endringer av denne over tid. Det
observeres at nedgangen i dødelighet
avtar, eller stopper helt opp, for mange

----------------

Odd A. Svendsen

arbeidsgruppe stoppet noe opp, vesentlig pga
at lederen ikke lenger var medlem av PEBC,
har saken fått fremdrift igjen. Abraham
Hernández (leder av PBSS) ga en
presentasjon på PBSS Colloquium i Cape
Town i april, av det som kun måtte oppfattes

Møtet ble gjennomført 17. mai 2019 og jeg
deltok som medlem av komiteen.

Det at forsikringsgiver ønsker å overføre
uønsket risiko til andre, De-Risking, er av
økende interesse, og ikke bare i USA. Dette
foregår eksempelvis ved avvikling av
ytelsespensjoner, overgang til
annuitetsutbetalinger (livrenter) og
kontantutbetalinger.
Etter at arbeidet i den nedsatte PEBCBilde : Hans Mchael Øvergaard

IAA møter i Washington D.C. 14.-19. mai
som et foreløpig arbeid, og som et skritt i
den videre prosess. Det er usikkerhet
knyttet til om det er meningsfullt å gå
videre med arbeidet, og det skal derfor
undersøkes om OECD fatter interesse for
prosjektet, noe som i så fall kan være en
motivasjon til å fortsette prosessen.
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Også i Norge kan det bli noe større
muligheter fremover. En arbeidsgruppe,
nedsatt av Finansdepartementet, for å
vurdere regelverket for garanterte
produkter, kom til at det klart kan være
klart til kundens fordel om det innenfor
gode regulatoriske rammer åpnes for
betaling til kundene for å si fra seg
avkastningsgaranti. Finanstilsynet fikk
deretter oppdrag med å utarbeide utkast
til nødvendige lov- eller
forskriftsendringer, blant annet om denne
saken fra arbeidsgruppens rapport, samt
komme med forslag til høringsnotat.
Dette ble presentert 2.7.2019 og
Finanstilsynet støtter at
pensjonsleverandørene kan gi
kompensasjon for at kunden sier fra seg
rentegaranti, men presiserer at en slik
kompensasjon må være noe
forsikringsgiver står fritt til å velge om de
vil tilby. Saken er ennå ikke sendt på
høring.
Det ble gitt en presentasjon av Abraham

Hernández: Ideas to mitigate the Global
Pension Crisis. Dette er utdrag av en
rapport gitt ved nevnte PBSS
Colloquium i Cape Town.
Problemstillinger knyttet til økende
levealder mv. i en rekke land ble
gjennomgått, sammen med de tiltakene
som er gjennomført for om mulig dempe
de negative konsekvensene.
Arbeidet med den såkalte Funding
Monograph, som beskriver fondering av
ytelsespensjon og aktuarens rolle i
denne sammenheng, ble avsluttet før
forrige møte. Rapporten inneholder
blant annet”Case studies” fra 11 land,
inkludert Sverige. Den har blitt
presentert på ICA i Berlin og i
aktuarforeningen i Dublin, dessuten har
det vært arrangert et Webinar. Det er
kommet mange gode tilbakemeldinger,
og rapporten skal oppdateres med jevne
mellomrom, neste gang til høstmøtet
2019. Det er gitt frist ut september med
å komme med innspill til endringer.
Alf Gohdes, kjent for oss fra Aktuarfokus
(aktuarstandarder), hadde en
presentasjon: Expected Cost of
providing for retirement. Fra en
aktuarmessig synsvinkel betraktes

Odd A. Svendsen
virkningen av lavrentesituasjon for vanlige folks
pensjoner i fire «rike» land/valutaområder:
Euroområdet, Japan, Storbritannia og USA.
Spesielt er det forsøkt å kvantifisere hvor mye
den vedvarende reduksjonen i reell avkastning
kan bety. Også dette prosjektet skal vurderes
om skal videreutvikles, eksempelvis i
samarbeid med PBSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Council
Møtet i Council ble holdt den nest siste
møtedagen i Washington. Gábor Hanák,
Ungarn er president og Tonya Manning er
«President-Elect».
«Strategi planning» var til behandling på forrige
møte. Målsettingen var å forenkle «Vision
statement» og «Mission statement» slik at de
skulle bli enklere å forstå, og bedre til å peke ut
retningen for IAA. En detaljert beskrivelse av
innholdet i en rekke begreper i forslaget ble gitt,
deretter diskutert og synspunkter avgitt. EC
(Executive Committee) ønsket å få vedtatt det
fremlagte forslag, men noen formuleringer og
ordvalg førte til at EC skulle utarbeide et nytt
utkast før møtet i Washington D.C. De nye
formuleringene ble vedtatt etter en elektronisk

IAA møter i Washington D.C. 14.-19. mai

Odd A. Svendsen

avstemming, rett før Washington-mene.
Neste Councilmøte er i Tokyo 21.11.2019.
Jan Kahrs, Nederland, ble valgt til ny «President-Elect»,
fra 2020.
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Odd A. Svendsen

Under finans og administrasjon ble foreløpig budsjett for
2020 fremlagt. Nivået på kontingenten holdes fast på
18,75 CAD pr. medlem. (DNA slipper kontingent for
medlemmer som ikke betaler til egen forening, dvs
medlemmer over 80 år og æresmedlemmer.) Det
foreløpige budsjettet resulterer i et lite overskudd.

IAA er en stor organisasjon med mange seksjoner og
undergrupper, og det pågår et arbeid med restrukturering
og forenkling. Mange har synspunkter på hvordan dette
skal gjøres, og prosessen vil sannsynligvis strekke ut i
tid. På forrige møte ble det dannet en «Renewal Task
Force» til å behandle saken videre, og status i arbeidet
ble nå presentert. Det ble vedtatt, etter noen
kommentarer og spørsmål, at arbeidsgruppen skulle
arbeide videre etter de påbegynte hovedlinjer.
Det ble vedtatt en ny aksjonsplan for de aktuarielle
standarder (ISAPs) , og det skal vurderes om det bør
foretas en revidering av enkelte standarder. Først ute er i
så fall ISAP 2.
(ISAP 1, General Actuarial Practice, er vedtatt som
veiledende standard for medlemmer av DNA.)

Bilde : Hans Mchael Øvergaard

IAA møter i Washington D.C. 14.-19. mai
Hans Michael Øvergaard
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Jeg representerte jeg aktuarforeningen i Mortality
Working Group (MWG) i IAA International
Actuarial Association) møte i Washington. MWG
er en arbeidsgruppe i IAA som arbeider med
spørsmål relater til dødelighet, modellering av
dødelighet, dødsårsaker og andre temaer relatert
til dødelighet. Gruppen har ingen ansatte og
arbeidet som gjøres dugnadsbasert blant
gruppens medlemmer. Heldigvis har vi noen
universitetsansatte og seniorer med tid til overs
som driver mye av arbeidet fremover. Siste
nyhetsbrev fra MWG er tilgjengelig her:

https://www.actuaries.org/IAA/IAA/Committees/
Scientific/Mortality_Working_Group.aspx?
WebsiteKey=ff59269c-4928-4369-a16903e74a6bd8ca&hkey=177f6bf7-e125-4c13-911b2826f7b0c90c&CommitteeTabs=4#CommitteeTa
bs
Direktelink til engelsk utgave: https://
www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/
Updates/Washington_May2019/
MWG_Washington_May2019_Update_English.p
df
Det var innlegg fra US Social Security Area
(SSA) og US Government Accountability Office

(GAO). En gjennomgående observasjon
er at dødelighets forbedringen ser ut til å
stoppe. I UK derimot ble det sist vinter
registrert færre dødsfall grunnet
vinterinfluensa enn de to foregående
årene. I UK er det derfor forventet en liten
styrking i dødeligheten.
Som sagt jobbes det med noen prosjekter.
Kort status på dem er:
E-sigareter: Utkast til dokument er i
under arbeid. Generelt er det mye
usikkerhet på dette feltet grunnet
korte tidslinjer og lite tilgjengelig
data.
Older Age Mortality: På grunn av
resurssitasjonen er arbeidet
midlertidig stoppet.
Long Term Drivers of Future Mortality:
Utkast til arbeidsdokument er
forhåpentligvis klart i slutten av
året.
Underwriting Around the World: Al
Kein jobber med å utvide tidligere
arbeider med flere land.
Dødsårsaker (Cause of Death): Her
pågår det er arbeid med håp om å
kunne presentere noe mot slutten

av året.
Bedre dødelighetsmodeller: Ermanno
Pitacco jobber for å kunne
presentere noe mot slutten av året.
Epidemier: Liten fremgang grunnet
ressurssituasjon.
Hele referatet med linker til alle
presentasjoner er tilgjengelig her:
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/
WG_MWG/Meetings/
Washington_May2019/MInutes/
MWG_Minutes_Washington_May2019_Fi
nal.pdf

Bilde : Hans Mchael Øvergaard

Portrettintervju - Arne Kristian Hove
Denne gangen møter vi Arne
Hove som ble utfordret av
Per Odd Kalsnes. Arne
jobber i konsulentselskap
Aksio.
1.
Kort om din bakgrunn. Når
og hvor ble du utdannet? Når
bestemte du deg for å bli aktuar, og
hvorfor?
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Høsten 1997 var et nytt kapittel
skrevet - hovedfag i matematikk med
aktuarkompetanse. Når jeg startet studiet
i 1991 var veien frem langt fra definert.
Utgangspunktet var et år i Bergen og
deretter Trondheim og NTH. Det ble det
ikke. Jeg var innom både anvendt og ren
matetikk i sin pureste form før jeg med
tilfeldighet ramlet innom statistikk og
sannsynlighetsteori og deretter
forsikringsmatematikk.
Forsikringsmatematikk åpnet muligheten
å anvende matematisk teori i en praktisk
sammenheng. Spesielt skadeforsikring
var et fag jeg likte svært godt. Valget om
å bli aktuar ble tatt i 1996 og bakgrunnen
var at det krevde relativt lite ekstra å få

aktuarkompetanse når man først skulle ta
hovedfag i matematikk og statistikk. Tar
man også med i ligningen at jobbutsiktene
for aktuarer den gang også var glimrende
ble veien definert.
2.
Hvor lenge har du jobbet som
aktuar, og hvor har du jobbet?
Høydepunkter? Største utfordring?

mulighet til å jobbe med store deler av
organisasjonen og veldig mange dyktige
og ikke minst trivelige folk. En ny epoke
startet da jeg realiserte en ambisjon som
jeg har hatt i en del år. Etablere eget
selskap. I 2017 startet jeg og Thorbjørn
Michelsen opp et konsulentselskap, og i år
fusjonerte vi med selskapet til Tom Rune
Ervik og Stein Rytter og kaller oss for

Jeg startet som aktuartrainee i
Storebrand i 1998 før jeg mønstret av
pensjon og forsikring til fordel for finans i
DnB Markets. Veien gikk videre til jobb i
OCBC bank i Singapore. Det var nok det
første store karrieremessige høydepunktet
og det ble også på mange måter kanskje
den største utfordringen. Selv om
Singapore utad fremstår som relativt
vestlig er det en svært ulik kultur som
ligger under overflaten. Etter oppholdet i
Singapore returnerte jeg både til Norge og
aktuaryrket. Det ble først noen år i Mercer
og deretter noen år som sjefaktuar i
Statens Pensjonskasse. Et annet
høydepunkt i min karriere var å få jobben
som ansvarshavende aktuar i Storebrand.
Mye ansvar, ekstremt lærerikt, fantastisk
Foto: Arne Hove

Portrettintervju - Arne Kristian Hove
Aksio. Tjenesteområdene våre er
aktuartjenester, forretningsutvikling og
teknologi.
3. Hvordan er hverdagen din? Hva liker
du best å jobbe med? Og hva liker du
minst?
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Vi jobber både med mindre oppdrag
og lengre prosjekter, hvor primærkundene
våre er forsikringsselskap samt bedrifter og
offentlige foretak hvor vi tilbyr
aktuartjenester og pensjonsberegnings- og
rådgivningsverktøy. Et av prosjektene som
vi er i gang med er utvikling av et moderne
fagsystem for risikodekninger.
4.
Er du fornøyd med aktuarens
rolle i dag? Hvis ikke, hva burde vært
annerledes?
Internasjonalt har nok aktuarene en
sterkere posisjon enn i Norge i forhold til
strategi og forretningsanliggende.
Aktuaren besitter mye verdifull
kompetanse som dessverre ikke utnyttes
og tilrettes for i tilstrekkelig grad. Jeg
mener det er behov for å modernisere,

”Aktuaren besitter mye verdifull
kompetanse som dessverre ikke
utnyttes og tilrettes for i
tilstrekkelig grad. Jeg mener det
er behov for å modernisere,
profesjonalisere og ikke minst
markedsføre aktuarbransjen mer.”
profesjonalisere og ikke minst markedsføre
aktuarbransjen mer.
5.
Hva mener du er det viktigste som
har skjedd i forsikringsbransjen siden du
begynte å jobbe?
De siste 20 årene har det kommet til flere
norske og utenlandske aktører som har bidratt
til sterkt økende konkurranse på pris,
kundeorientering og
prosessforbedring. Innføring av internasjonale
regelverk har stilt langt høyere krav til
forsikringsselskapene og bidratt til større

bevisstheten rundt den faktiske risikoen
forretningen representerer. Det store er
selvsagt digitalisering, med områder
som maskinlæring og IoT. Et
spennende selskap er Tapoly som tilbyr
insurance on demand. Vi ser også at
det kommer inn flere nisjeaktører som
tilbyr smale og målrettede forsikringer.

6.
Hva er ditt forhold til
Aktuarforeningen? Hva betyr
foreningen for aktuarer i Norge?
Jeg er svært sjeldent på
foreningsmøter, og har ikke bedre
unnskyldning enn at hjemmebanen
med tre barn og alskens aktiviteter for
både store og små har krevd sitt.
Foreningen har absolutt sin plass –
både faglig og sosialt , men jeg savner
at foreningen ikke har en mer
fremtredende plass i det offentlige rom

Portrettintervju - Arne Kristian Hove
”En ny epoke startet da jeg realiserte en
ambisjon som jeg har hatt i en del år. Etablere
eget selskap. ”
7.
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Hva gjør du når du ikke er på jobb?

Sykling er nok den sportsgeskjeften som tar mest tid. Vi er en gjeng
som årlig sykler Trondheim – Oslo og reiser på sykkelferie hvor vi
blant annet har syklet rundt i Marokko og Israel. Løping og fjell og
gjerne i kombinasjon er noe som virkelig gir mye positiv energi og
opplevelser. Om vinteren blir det mye langrenn og noen
toppturer. Av mer stillesittende aktiviteter liker jeg å lese eller ta
frem gitaren. Ellers blir det mye oppfølging av unger med skole og
ulike sportsaktiviteter.
8.

Hvem skal være neste kandidat?

Pål Henriksen

Foto: Arne Hove

Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening
Torsdag 12. september 2019 kl. 17:00
DNBs Hovedkontor, Dronning Eufemias Gate 30.
Dørene åpnes kl 16:30 med sosial sammenkomst og enkel
bevertning.
Etter møtet blir det fellesmåltid. Måltidet er gratis.
Bindende påmelding til møtet på nettsiden www.aktfor.no
Påmelgsfrist onsdag 4. sptember kl. 10.00
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Agenda
1. Referat fra medlems-møte 9. mai (Bergen) og 23. mai (Oslo)

Foredrag: Data Scientists – hva er det, hva kan de brukes til – og
tar de levebrødet fra aktuarene? Ved Morten Bunes Gustavsen,
Kjersti Moss og Morten Skogly, Dataseksjonen i Wealth Manage-

ment & Insurance (WMI) i DNB
Morten Bunes Gustavsen er leder for Dataseksjonen i WMI i
DNB. Seksjonen har ansvar for kundeinnsikt og Data Governance i
WMI, og har 7 dyktige medarbeidere med kompetanse på data
governance, statistikk, programmering og GDPR. Morten er
utdannet som sivilingeniør innen Industriell Matematikk fra NTNU,
og har erfaring med prising og verdsetting av oljefelt i Norsk Hydro,
porteføljeforvalter og aksjetrader i DNB Asset Management, før
han ble ansvarlig for Dataseksjonen i WMI i DNB i 2018.

2. Søknad om medlemskap
Kjersti Moss er Data Steward & Data Scientist i DNB. Hun har en
Master i modellering og dataanalyse fra Universitetet i Oslo. Kjersti
har tidligere jobbet som Forretningsanalytiker i If og som
Dataanalytiker i Sporveien.

Nora Neset Gjøen
Frank Norbert Proske
David Banos
Bjørn Erlend Vesterdal

Morten Skogly er Data Scientist i DNB, og med hovedfokus på
DNB Livsforsikring. Morten er utdannet som revisor ved BI, og
etterutdanning ved NHH innen strategi og finans. Morten startet i
Gjensidige Liv og har vært med på alle fusjonene oppover med
ulike arbeidsområder som blant annet – aktuarberegninger,
regnskap for pensjonskasser, kundeansvarlig for storkunder samt
salgsstøtte for selgere i bedriftsmarkedet.

Trond Ove Gangsøy
Jens Christian Wahl
3. Meddelelser
4. Eventuelt
Møtet gir 1 etterutdanningspoeng

Studentene ved UiO inviteres

