
 

 
  

 

      

           
           

  

            
          
          

              
     

           
         
             

              
           

          
            

            
                
   

            
              
             

              
            

              

             

Svensk Forsakring 

Arbetsmarknadsdepartementet 
103 33 STOCKHOLM 

Yttrande 

Stockholm 2020-10-09 

Okad trygghet for visselblSsare (SOU 2020:38); 
A2020/01490/ARM 

Svensk Forsakring inskranker sitt remissvar till fragan om hur utredningen har 
tolkat begreppet forvaltnings- lednings- och tillsynsorganet. I ovrigt avstar vi fran 
att yttra oss. 

Svensk Forsakring anser att utredningens tolkning av vilka personer som ingar i 
begreppet forvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan gar for langt (s. 674). 
Begreppet forvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan anvands aven i andra EU-
direktiv. Svensk Forsakring ser en fara i att samma begrepp ges olika betydelse i 
olika svenska lagar och andra foreskrifter. 

Begreppet forekommer exempelvis i Solvens II-direktivet. I prop. 2015/16:9 s. 301 
ff. Genomfdrande av Solvens II-direktivet pa forsakringsomradet resoneras kring 
vad begreppet omfattar i svensk ratt varvid slutsatsen ar att det motsvaras av 
styrelsen och i vissa fall av styrelsen och vd. Mar det galler andra tjanstepensions-
direktivet, som namns i nu forevarande betankande, hanvisas det i prop. 
2018/19:158 s. 339 En ny regiering for tjanstepensionsforetag till propositionen 
ovan om Solvens II och sammanfattas i huvudsak som att begreppet forvaltnings-, 
lednings- eller tillsynsorgan far anses ha olika betydelse beroende pa vilka fragor 
som avses och kan alltsa i vissa fall avse styrelsen och i vissa fall bade styrelsen 
och den verkstallande direktoren. 

I nu foreliggande betankande ges begreppet en vidare betydelse. Vi har visserligen 
inte nagon invandning mot att aven de personer som har annan stallning i ett fore
tag skyddas, men ser som namnts en fara i betydelseglidningar i hur ett och 
samma begrepp ska tolkas. I en regiering som denna, som i huvudsak ar en 
skyddsreglering for utpekade personer kan man visserligen tanka sig att en utvidg-
ning ar oproblematisk, men i andra fall nar det handlar om forpliktande regler ar sa 

Svensk Forsakring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavagen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsaknng.se 

http://www.svenskforsaknng.se


 

             
          

Jf Svensk Forsakring 

inte fallet. Som konstateras i betankandet torde de personer som innefattas i den 
bredare betydelse anda skyddas for att de omfattas av personkretsen arbetstagare. 
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