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En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag
Arbetsgivarverket har anmodats att läinna skriftliga synpunkter på förslagen i
promemoriaii "En översyn av reglering för tjänstepensionsforetag".
Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk
karaktär.

Solvensregleringen för tjänstepensionsföretag

Ett införande av ett utökat kapitalkrav innebäri nomialfallet att
tjänstepensionsföretagtvingas att placera en hög andel av sitt kapital i säkra
tillgångar. Dessa säkra tillgångar förväntas långsiktigt ge en lägre avkastning och
därmed en lägre tjänstepension. Kravet kan också leda till att svängningarna på
kapitalmarknaderna förstärks och att så kallade procykliska effekter uppstår i tider
av instabila kapitalmarknader. Arbetsgivarverket delar därförpromemorians
bedömning att skyddsnivån för det riskkänsliga kapitalkravet i lagen om
tjänstepensionsföretaginte bör ändras.
I promemorian föreslås att kapitalkravet för marknadsrisk som ingår i det
riskkänsliga kapitalkravet ska innefatta en undergrupp för den risk som hänför sig
till godkända infi-astrukturinvesteringar.Samhällsintresset av att miljömässigt
hållbara investeringar kommer till stånd ska beaktas vid beräkningen av
kapitalkravet för godkända mfrastmkturinvesteringar. Arbetsgivarverket har inget
att invända mot förslaget.
Avtalsfrihet i fråga om den information som lämnas vid kollektivavtalad
tjänstepension

Kollektivavtalspartema föreslås få avtala om vilken infonnationsom ska lämnas
samt när, hur och av vem informationen ska lämnas. Detta under förutsättningatt
tjänstepensionen tiyggas genom kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkrmg
meddelad av ett tjänstepensionsföretag samt att tjänstepensionsfÖrsäkringen följer
av en överenskommelse mellan en arbetsgivarorganisation och en centi-al

arbetstagarorganisation. Avtalsfi-iheten ska också omfatta skyldigheten att lämna
ett pensionsbeskedoch att lämna information vid distribution av
tjänstepensionsforsäkringar.Arbetsgivarverket tillstyrker förslaget.
Arbetsgivarverket har i övrigt inga synpunkter på förslagen i promemorian.
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Beslut i detta ärende fattas av generaldirektörGunnar Holmgren. Vid den slutliga
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