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Förslag om förändringar i premiepensionssystemet
För att öka sannolikheten för att fler ska få bättre premiepension
föreslår utredningen bland annat utvärderingsval vart sjunde år.
2016 års premiepensionsutredning har idag överlämnat betänkandet
Fokus premiepension (SOU 2016:61) till Finansmarknads- och
konsumentminister Per Bolund.
Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lägga fram förslag på
hur förändringar av premiepensionssystemet bör göras, med
utgångspunkt i de förslag på åtgärder inom ramen för befintligt system
som beskrivs i departementspromemorian Vägval för premiepensionen
(Ds 2013:35).
Utredningen föreslår förändrade valrutiner och tydligare
myndighetsinformation, med fokus på det grundläggande valet av
förvaltningsmodell.
Förslagen syftar till att öka sannolikheten för att fler pensionssparare ska
få ett bättre premiepensionsutfall. Utredningens övergripande
bedömning är att det hittillsvarande utfallet och antaganden om det
förväntade framtida utfallet visar att fler pensionssparare och pensionärer
kan få ett bättre premiepensionsutfall utan att man behöver minska
möjligheterna att välja bland en mångfald av kapitalförvaltare och fonder
för de som önskar utnyttja den möjligheten.
När det gäller nya pensionssparare föreslår utredningen att
Pensionsmyndigheten ska föra över pensionsspararens medel direkt till
förvaltningsmodellen Förvalsalternativet (AP7 Såfa), och i samband med
detta informera pensionsspararen om möjligheten att placera medlen i
någon av de andra förvaltningsmodellerna, dvs. i Färdiga riskportföljer
(som förvaltas av AP7) eller i Egen portfölj (fonder som finns på
fondtorget). Reglerna kring förändrade valrutiner för nya
pensionssparare föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
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När det gäller befintliga pensionssparare som har sina medel placerade i
Färdiga riskportföljer eller Egen portfölj föreslår utredningen att det
införs regelbundna utvärderingsval vart sjunde år. I utvärderingsvalen ska
pensionsspararen få möjlighet att välja om han eller hon vill behålla sina
nuvarande fonder, byta fonder eller välja någon annan förvaltningsmodell.
Den som inte anmäler något val ska – efter särskild påminnelse – få hela
sitt premiepensionskapital överfört till Förvalsalternativet.
- Det är rimligt att kräva ett aktivt ställningstagande med viss
regelbundenhet av de som har Egen portfölj eller Färdig riskportfölj,
säger Patric Thomsson, särskild utredare.
När det gäller befintliga pensionssparare som har sina medel placerade i
Förvalsalternativet föreslår utredningen att det införs regelbundna
påminnelser vart sjunde år, där pensionsspararen ska påminnas om sin
möjlighet att välja någon annan förvaltningsmodell.
Reglerna kring förändrade valrutiner för befintliga pensionssparare
föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, med en särskild
övergångsreglering för de pensionssparare som fått sina första
pensionsrätter fastställda före den 1 januari 2012.
Utredningens bedömning är att utvärderingsval kan förväntas medföra en
betydande överföring av kapital från fonderna på fondtorget till
Förvalsalternativet.

