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1. Inledning

Alecta', AMF2, Folksam och KPA Pension3 (nedan gemensamt kallade Bolagen) yttrar
sig härmed gemensamt över regeringens proposition 2015/16:9. Alecta och Folksam är
ömsesidiga bolag, d.v.s. kundägda bolag. AMF och KPA Pension är aktiebolag som drivs
enligt ömsesidiga principer. Gemensamt för dessa bolag är bl.a. att all vinst går tillbaka
till kunderna.

Yttrandet avser den i propositionen föreslagna övergångsregeln som innebär att
försäkringsföretag som bedriver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkringar under
en tidsbegränsad övergångsperiod i huvudsak får fortsätta tillämpa nu gällande
regelverk.4

2. Övergångsregeln är viktig

Bolagen välkomnar den föreslagna övergångsregeln och vill understryka vikten av att den

införs.

Övergångsregeln innebär att försäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet
under en period om maximalt fyra år som huvudregel ska fortsätta att tillämpa nuvarande

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt.
2 AMF Pensionsförsäkring AB.
3 Folksam ömsesidig livförsäkring är moderbolag till bl.a. Folksam Fondförsäkringsakliebolag
(publ) och Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag (publ). Samtliga dessa bolag bedriver
Ijänstepensionsverksamhet. KPA Pensionsförsäkring AB (publ) ägs till 100 procent av KPA
Livförsäkring AB (publ) som i sin tur är ett belagt dotterbolag till KPA AB. KPA AB ägs till 60
procent av Folksam ömsesidig livförsäkring och till 40 procent av SKL Företag AB. KPA
Livförsäkring AB (publ) och KPA Pensionsförsäkring AB (publ) bedriver
tjänstepensionsverksamhet.

Prop. 2015/16:9, avsnitt 24.2.10 i och punkt 2 i de föreslagna övergängsbestämmelserna.
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bestämmelser om rörelse, tillsyn och ingripande. Däremot ska de nya bestämmelserna om
företagsstymingoch associationsrätt gälla även RSr dessa företag.

Bakgrunden till övergångsregeln är att Sverige har utnyttjat den s.k. optionen i
tjSnstepensionsdirektivet. Optionen ger medlemsstaterna möjlighet att välja att
tillämpa vissa av bestämmelserna i tjänstepensionsdirektivet på fBrsaknngsf5retagens
tjanslepensionsverksamhel. Till följd av Solvens 11-direktivet har EU konstaterat att det är
nödvändigt att fastställa en övergångsordntng för tjänstepensionsverksamhet som drivs av
försäkringsföretag med stöd av optionen, under den tid som tjänstepensionsdirektivet ses
över. De medlemsländer som tillämpar optionen har därför getts möjlighet att fortsatta
tillämpa nuvarande reglering pä tjflnstepensionsvcrksamhet t.o.m. den 31 december
2019.1

Parallellt med genomförandet av Solvens II-direktivet i Sverige pågår det för närvarande
beredning j regeringskansliet av ett förslag till en ny reglering fllr tjanstcpensionsföretag.'
Bolagen välkomnar förslaget att införa en separat reglering för tjänstepensionsrörelse,
baserad pä tjänstepensionsdirektivet, och har förhoppningar om att förslaget kommer att
genomfaras. Tjänstepensionsdirektivet är utformat med hänsyn till att tjänstepensioner är
långsiktigt sparande och att de utgör en central del av de nationella trygghetssystemen.
Sistnämnda gäller inte minst i Sverige som har en mycket stor och välutvecklad
(jänstepensionssektor. Tjänsiepensionsdirektivet ger därfilr medtemstBndema betydligt
större möjligheter Bn Solvens II-direktivet att ta hänsyn till nationella förhållanden vid
införandet i nationell lagstiftning. Förslaget till ny tjBnstcpensionsrcglering i Sverige
innebär att Sverige skapar samma möjligheter som övriga länder i Europa för svenska
tjtestepcnsionsfSretag att erbjuda trygga och effektiva tjänstepensioner till de framtida
tjflnstepensionssparama och att bedriva gränsäverskridande verksamhet. Vidare främjar
fSisIaget den långsiktiga kapitalförsörjningen i svensk ekonomi. Om Sverige däremot
skulle vfilja att inte införa en ny tjänstepensionsreglering öppnas dörren för europeiska
tjflnstepensionsbolag verksamma under Ijänstepensionsdirektivet in till Sverige, men
några svenska bolag kommer inte att kunna verka under tjänslepensionsdirektivet vare sig
i Sverige eller i övriga Europa.

TjänstepcnsionsfÖretagsutredningen föreslår bl.a. att fSrsflkringsfSrelag som bedriver
tjänstepensionsverksamhet ska ges möjlighet att omvandlas till tjänslepensionsfSretag. Ett
viktigt syfte med den nu aktuella övergångsregeln är att undvika stora och onödiga
kostnader förknippade med anpassning törst till Solvens II-regelverket, och därefter till
den kommande regleringen av tjänstepensionsfBretag. Dessa kostnader drabbar i
slutändan tjänstcpcnsionslSretagens kunder, d.v.s. tjänstepcnsionssparama,

Övergångsregeln innebär att de törsäkringsfSretagsom bedriver
tjänstepensionsverksamhet inte behöver byta grundläggande reglering mer än en gäng
vilket underlättar anpassningen väsentligt och säkerställer att denna kan ske till sä låg
kostnad som möjligt. Den nuvarande solvensregleringen, som fortsätter gälla under
Övergångsperioden, i kombination med Finansinspektionens tillsynsverktyg trankljuset
och de Solvens 11-anpassade reglerna om företagsstyming ger Sven ett gott kunds kydd

* Artikel 2.90 i Omnibus 11-direktivcl och artikel 308 b.l5 l" Solvcns 11-direktivet.
6 TjBnstcpcnsionsfBretagsutrcdninecns slutbetänkande, SOL? 2014:57, En nyrefilering för
tjBnstcpcnsionsfSretag.
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och skapar förutsättningar för effektiv förvaltning av tjänslepensionskapitalet under
övergångsperioden.

Om övergångsregeln däremot inte införs måste de RrsäkringsfSrctag som avser att
omvandlas till tjBnstepensions företag först anpassa sig till Solvens l I.regel verket och kon
därefter till det nya regelverket f8r tjänstepensionsföretag vilkel skulle medRSra stora
kostnader.

Det är därför angeläget att övergångsregeln införs.

övergångsregeln är viktig Sven om (årslaget till ny reglering för tJänstepensionsfBretag,
mot all förmodan, inte skulle bli av. De fSrelag som bedriver tjänstepensionsverksamhet
har under lång tid bedrivit sin verksamhet under stor osäkerhet om den framtida
regleringsmiljön fÖrtjSnstepensianer. Denna osäkerhet har blivit extra besvarande p.g.a.
den kraftiga förseningen av den svenska Solvens tl-lagstiftningen. Behovet av en viss
övergångsperiod RSr anpassning till Solvens II-regelverket har dämied Okat. Även av
detta skäl bör övergångsregeln införas.

Slutligen vill Bolagen erinra om den föreslagna möjligheten för försäkringsföretag som
bedriver tjanstepensionsverksamhel att, (rots övergängsregeln, välja att tillBmpa Solvens
II-regclverket pä hela verksamheten fr.o.m. den l januari 2016. Denna möjlighet är en
lösning för dc försfikringsfSretag som gör gällande att Övergångsregeln skulle medföra
tiliampningsproblem. Påstådda eventuella tillämpningsproblem fBr vissa
försäkringsföretag utgör därför inte något verkligt hinder m^. att Övergångsregeln införs.

Stockholm den 23 seplember 20\5>
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Verkställande direktör
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