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En ny reglering för tjänstepensionsföretag
Tjänstepensionsföretagsutredningen har i dag överlämnat delbetänkandet
Genomförande av Omnibus II-direktivet (SOU 2014:56) och
slutbetänkandet En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)
till finansmarknadsminister Peter Norman.
Förslagen i delbetänkandet avser i huvudsak ändringar i Solvens IIdirektivet – ett direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och
återförsäkringsverksamhet. Avsikten är att utredningens förslag ska
inarbetas i ett kommande utkast till lagrådsremiss om genomförande av
Solvens II-direktivet, som ska remitteras särskilt.
I slutbetänkandet föreslår utredningen en reformerad reglering för
svenska tjänstepensionsinstitut, men även särskilda övergångs- och
omvandlingsmöjligheter för berörda företag. De nya reglerna föreslås
träda i kraft den 1 januari 2016.
Genom utredningens förslag skapas en möjlighet att bilda helt nya
svenska tjänstepensionsinstitut. Samtidigt ges berörda företag (däribland
tjänstepensionskassorna) möjlighet att fortsätta att bedriva tjänstepensionsverksamhet enligt bestämmelserna i tjänstepensions-direktivet. I
förhållande till nuvarande regler föreslås en förstärkt solvensreglering
samt utökade krav på företagsstyrning och riskhantering. Sistnämnda
förslag bygger på Europeiska kommissionens förslag till ett omarbetat
tjänstepensionsdirektiv.
Den översyn och reform av regelverket för svenska tjänstepensionsinstitut som nu föreslås kan jämföras med den översyn och reform vad
avser försäkringsföretagen som delvis redan har genomförts, och delvis
fortfarande håller på att genomföras. Efter övergångsperiodens slut
föreslås den svenska regleringen bygga på separata regelverk för å ena
sidan företag som bedriver sin verksamhet med stöd av tjänstepensionsdirektivet och å andra sidan företag som bedriver sin verksamhet med
stöd av försäkringsdirektivet. Med separata regelverk blir den svenska
regleringen bättre anpassad till den bakomliggande EU-rätten, samtidigt
som nackdelarna med s.k. blandade och dubbla regelverk undviks.
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Som bakgrund till förslagen i slutbetänkandet kan nämnas att det EUdirektiv som reglerar tjänstepensionsinstitut och deras verksamhet
(tjänstepensionsdirektivet) beslutades 2003. Ett tjänstepensionsinstitut är
ett institut vars verksamhet är begränsad till att enbart avse tillhandahållande av tjänstepensionsförmåner. Tjänstepensionsinstitut kan ha olika
former och en form är institut som står risk (institutet står för åtaganden
som avser risker kopplade till dödsfall, lång levnad etc.).
Det ursprungliga svenska genomförandet av tjänstepensionsdirektivet
innebär att tjänstepensionskassor har reglerats som den form av
tjänstepensionsinstitut som står risk. Vissa av de särskilda reglerna för
tjänstepensionsinstitut har även tillämpats på tjänstepensionsverksamhet
hos livförsäkringsföretag, oavsett om företaget enbart meddelat tjänstepensionsförsäkringar eller om företaget också meddelat andra
försäkringar. De svenska reglerna kring tjänstepension baserade på
tjänstepensionsdirektivet trädde i kraft den 1 januari 2006.
Regleringen för tjänstepensionskassorna upphävdes den 1 april 2011. Den
fortsätter dock att gälla under en övergångsperiod som löper ut den 31
december 2017. Innan övergångsperiodens slut måste föreningarna
ansöka om tillstånd för att få bedriva verksamhet enligt försäkringsregleringen eller träda i likvidation. Genom utredningens förslag får
tjänstepensionskassorna möjlighet att alternativt ansöka om att få bedriva
verksamhet enligt den nya regleringen för tjänstepensionsinstitut.

