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Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om
tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag
Arbetsgivarverket lämnar skriftliga synpunkter på förslagen i Finansinspektionens
remisspromemoria "Förslag till nya föreskrifteroch allmänna råd om
tjänstepensionsverksamhet". Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse
frågor av arbetsgivarpolitiskkaraktär.
Förslagen i remisspromemorian innehåller nya mycket detaljerade regler kring hur
bland annat det riskkänsliga kapitalkravet och de försäkringstekniska
avsättningarna ska beräknas och hur informationen ska utformas till de försäkrade
och till Finansinspektionen.
Enligt den lagda lagrådsremissen för en ny reglering av tjänstepensionsföretagär
det tänkt att det föreslagnakapitalkravet ska motsvara den nivå som finns i
Trafikljuskonstmktionen. Arbetsgivarverket menar dock att förslagen tillsammans
innebäratt kapitalkravet överstigerde krav som finns i denna konstruktion. Detta
riskerar försämra möjligheten till en god avkastning vilket leder till sämre
framtida tjänstqiensioner.Arbetsgivarverket vill därför att förslagen i
föreskrifterna omarbetas så att resultatet så långt som möjligt motsvarar de krav
som finns i den nuvarande Trafikljusmodellen.

Finansinspektionensförslag till nya föreskrifteroch allmänna råd leder, utöver de
förslag som finns i lagrådsremissen, till ytterligare betungande administration som
i sin tur leder till ökade kostnader i förvaltandet av tjänstepensioner.
Arbetsgivarverket menar att förslagen är kostoiadsdrivande och därmed leder till
sämre fi-amtida tjänstepensioner.
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Om ambitionen är att den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter har en
fri förhandlingsrätt och sluter avtal kring kollektivavtalad tjänstepension, ska
kvarstå utan stora inskränkningar, så måste de särskilda förutsättningar och behov
som finns for tjänstepensionsinstitut beaktas i lagstiftning och föreskrifter.
Arbetsgivarverket anser dock att Finansinspektionen i sina förslag till föreskrifter
och allmänna råd fokuserat på en nationell konkurrensneutralitet mellan
tjänstepensionsinstitut och försäkringsföretag och därmed inte tagit hänsyn till de

särskilda fömtsättningar som gäller för ömsesidig försäkringsverksamhet och

kollektivavtalad tjänstepension.

En förutsättning för parternas vilja på det statliga avtalsområdet, att även i

fi-amtiden avsätta premier till en kollektivavtalad tjänstqiension, är att lagar och
föreskrifter inte försvårar for parternas möjligheter att sluta avtal. Eller på annat
sätt reser hinder för de konstruktioner som idag finns kring tjänstepensionen.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. Vid den slutliga

handla
ingen deltog förhandlingschef Anna Falck, kommunikationschef Lars
And é och c fe onom Roger Vilhelmsson, föredragande.
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