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REMISSVAR  

 

Saco har tagit del av Solvens II-utredningens slutbetänkande 

”Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension”, SOU 2011:68. Den 31 

januari 2012 behandlades detta remissvar i Sacos styrelse.  

 

Solvens II-utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 

2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och 

återförsäkringsverksamhet ska genomsyra svensk rätt från och med den 

31/3 2013.     

 

I det följande ges en grov sammanfattning och förklaring av Solvens II-

utredningens förslag samt Sacos ställningstaganden och allmänna 

synpunkter.    
 

 

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag 

 

Solvens I 

 

De hittillsvarande reglerna (Solvens I) har i korthet inneburit krav på att 

försäkrings- och tjänstepensionsföretag ska ha tillräckliga tillgångar för att 

kunna leva upp till sina försäkringsåtaganden. Företagens tillgångar ska 

motsvara de försäkringstekniska avsättningar som gjorts på 

balansräkningens skuldsida. Företagen ska dessutom ha en kapitalbuffert.   

 

En uppenbar fördel med dessa regler är att de har varit enkla och relativt 

förutsägbara. En nackdel är att de kapitalkrav som ställs på bolag inte tagit 

hänsyn till exempelvis risker på tillgångssidan. Detta innebär att 

kapitalkraven inte alltid motsvarat den verkliga risken för det enskilda 

bolaget. Därmed följer att bolagets incitament att göra förbättringar på 

risksidan inte alltid varit optimala. Finansinspektionens trafikljustester har 

i viss mån kompenserat för dessa brister genom att sätta ljus på det 

enskilda bolagets hantering av tillgångar och åtaganden i syfte att 

identifiera bolag med låg solvens.  

 

Solvens II 

 

De nya solvensregler som följer av Solvens II-direktivet syftar till att öka 

möjligheterna för effektiv tillsyn, öka bolagens öppenhet samt leda till 

bättre marknadsdisciplin.  
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Solvens II-direktivet består av tre pelare. Den första av dessa pelare utgör 

en rad kvantitativa krav på bolagen. Det handlar om krav avseende 

värdering av bolagets tillgångar, beräkning av de försäkringstekniska 

avsättningarna samt kapitalbasens, solvenskapitalets och minimikapitalets 

storlek.  

 

Solvens II, till skillnad från Solvens I, ger ett bolag väsentligt ökade 

möjligheter att investera i de tillgångar som det själv önskar, men bolaget 

måste visa att de förstår riskerna och har system för att ta dessa om hand. 

Reglerna innebär att Solvens I-direktivets gränser för innehav i olika 

kapitalslag försvinner, men ett bolag som väljer att ha höga risknivåer eller 

omfattande garantier kommer att behöva kompensera detta med ett större 

solvenskapital.  

 

Solvenskapitalets storlek bestäms enligt en standardmodell, men bolag har 

även möjlighet att använda en egen modell efter godkännande av Finans 

inspektionen. Solvenskapitalet är tänkt att räcka för att klara 99,5 procent 

av alla tänkbara situationer under de närmaste 12 månaderna. 

Minimikapitalet ska utgöra 25 till 45 procent av solvenskapitalet. Det ska i 

sin tur räcka för att klara 85 procent av alla tänkbara situationer under de 

närmaste 12 månaderna.    

 

Direktivets andra pelare handlar om kvalitativa krav på bolagen. Det 

handlar om krav på företagsstyrning och internkontroll, krav på bolagets 

egen bedömning samt tillsynsregler. I jämförelse med nuvarande 

solvensregler innebär de nya ökade krav på att bolagen ska lämna 

kvalitativa uppgifter samt rapporter av olika slag. 

 

Den tredje pelaren har i utredningens sammanfattning givits rubriken 

marknadsdisciplin och transparens. Den innehåller krav på bolagen när det 

gäller offentliggörande av information samt tillsynsrapportering. Den ökade 

öppenhet som reglerna är i sin tur tänkt att disciplinera marknaden.  

 

Förslag om svensk tjänstepensionsrörelsereglering 

 

Med införandet av Solvens II finns inom EU två parallella regelverk för 

livförsäkringsprodukter med anknytning till anställning - 

Tjänstepensionsdirektivet respektive Solvens II-direktivet. 

 

Den 1 april 2011 trädde en ny svensk Försäkringsrörelselag i kraft. 

Ikraftträdandet av denna lag har inneburit att möjligheten för svenska 

tjänstepensionsverksamheter att bedriva tjänstepensionsverksamhet enligt 

Tjänstepensionsdirektivet i realiteten har upphört eller kommer att 

upphöra innan utgången av 2014. Det senare gäller 

tjänstepensionskassorna, som idag utgör cirka tio procent av marknaden. 

Därefter måste, om inga andra ändringar görs, i stort sett all 

tjänstepensionsverksamhet följa Solvens II-direktivets regelverk.  
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Solvens II-utredningen har dock tydligt markerat en uppfattning till stöd 

för att svenska tjänstepensionsverksamheter bör ha möjlighet att kunna 

välja att följa tjänstepensionsdirektivets regler.  

 

För att lösa detta föreslår solvens II-utredningen att en ny lag Lag om 

tjänstepensionsrörelse (2012:000). Lagen innebär att en ny typ av 

tjänstepensionsinstitut införs – ”Tjänstepensionsföretag”. Dessa institut 

kommer inledningsvis att använda sig av de kapitalkrav som följer av 

Solven I. Men eftersom trafikljussystemet i någon form sannolikt kommer 

att tillämpas på dem så blir antagligen skillnaderna inte fullt så dramatiska 

som man skulle kunna tro. I själva verket är det rimligt att anta att de 

kapitalkrav som följer av Solvens II på sikt också kommer att bli 

normerande för de krav som ställs på de nya tjänstepensionsinstituten. 

Enligt det föreslagna regelverket ska instituten inte tillåtas att bedriva 

försäkringsverksamhet utan anknytning till anställning. Företag som vill ha 

en mer blandad verksamhet ska tillåtas att göra detta, men då inom ramen 

för Solvens II-reglerna. Bolag som vill bryta ut verksamheter så att de ska 

kunna använda det nya regelverket för sin tjänstepensionsverksamhet 

föreslås få generösa möjligheter att göra detta. Utredningen föreslår även 

att möjligheten att övergå mellan Solvens II- och 

Tjänstepensionsregleringarna ska bli permanent.  

 

Små bolag 

 

Små bolag har idag möjlighet att få tidsbegränsade undantag från Solvens 

II. Utredningen föreslår istället ett system med permanenta dispenser i 

form av undantag i lagstiftningen för små bolag.  
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Sacos ställningstaganden 

 

Saco vill uttala stöd för Solvens II-direktivets ambition att verka för ökad 

öppenhet och marknadsdisciplin. Lika viktigt är att bolagen har bra 

incitament för riskminimering, ändamålsenlig företagsstyrning och 

internkontroll samt har förmåga att korrekt värdera både tillgångar och 

åtaganden. Därmed inte sagt att Saco i alla avseenden stödjer vare sig 

Solvens II-direktivets krav och utredningens förslag till implementering.  

 

Utredningen pekar bland annat på att de nya solvensreglerna för det 

positiva med sig att kapitalkraven bli bättre anpassade till riskerna i det 

enskilda företagen. Det är en fördel, men Saco har i olika sammanhang 

påpekat de i många avseenden olyckliga konsekvenser som Solvens II 

direktivets implementering kan komma att få för de svenska 

tjänstepensionerna. Belysande är därför att Solvens II-utredningen själv 

bedömer att de ökade kapitalkrav som följer av Solvens II kan komma att 

påskynda de senaste 15 till 20 årens successiva utveckling mot 

tjänstepensioner med allt lägre inslag av olika slags garanterade utfästelser. 

Utredningen skriver att kapitalkraven kommer att öka mycket kraftigt 

jämfört med Solvens I (sex till sju gånger). I förhållande till svenska 

trafikljustesten, den mest relevanta jämförelsen, menar utredningen att 

kapitalkraven kommer att öka med cirka en tredjedel. Utredningen skriver 

bland annat att företag som på tillgångssidan har en hög risknivå antingen 

kommer behöva öka sitt solvenskapital eller dra ner på risken. På 

skuldsidan kan bolag komma att välja att minska risknivån genom 

återförsäkring eller minskade långa garantier. Det senare kan leda till att 

skon klämmer åt om traditionell livförsäkring och i viss mån 

förmånsbestämda tjänstepensionslösningar. Högre premier kan 

naturligtvis också vara en lösning för att få ekonomin i vissa försäkringar 

att gå ihop, men sådana lösningar skulle tära på ett löneutrymme som 

ingalunda är oändligt. Och att arbetsmarknadens parter kommer att välja 

att satsa mer av löneutrymmet på garantier som genom Solvens II inte 

blivit mer, utan mindre, förmånliga är heller inte ett självklart val.    

 

Förutom de förändrade kapitalkraven finns anledning att tro att 

kostnaderna för den ökade administration och kontroll som Solvens II 

medför också kommer att övervältras på försäkringstagarna.  

 

Saco har inga invändningar mot principen att solvenskapitalkrav och risk 

ska harmoniera, men konstaterar att föreslagna implementering av Solvens 

II tyvärr kommer att missgynna traditionell livförsäkring samt 

förmånsbestämda pensionslösningar. Detta kan, precis som utredningen 

förutspår, på sikt riskera att bidra till urholkade och försämrade 

tjänstepensioner. Urholkningen kan ta sig uttryck i exempelvis ett minskat 

inslag livsvariga utbetalningsplaner eller minskade men fortsatt livsvariga 

garantier. Ett ökat inslag av avgiftsbestämda lösningar med låga eller inga 

garantier innebär med säkerhet att tjänstepensionerna bli mer volatila. Den 

enskilde kommer därmed att tvingas bära både ett större ansvar och en 

större del av marknadsrisken. Vid en sådan utveckling kommer allt fler 
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pensionärer att i efterhand kunna konstatera att de antingen haft tur eller 

otur med pensionen. Det är inte en utveckling som Saco oreserverat kan 

bejaka.   

 

Att vinsterna med förbättrad anpassning mellan bolags risker och kapital 

inte säkert överväger de nackdelar som långsiktigt försämrade 

tjänstepensioner kan komma att leda till är för Saco uppenbarklart. 

Samtidigt konstaterar vi att den riktning som pekas ut i Solvens II-

direktivet, i vart fall för en lång framtid, har kommit för att stanna. Solvens 

II-direktivet är ett s.k. fullharmoniserat direktiv, vilket också innebär att 

Sverige faktiskt inte kan avvika. Mot bakgrund i bland annat detta anser 

Saco att Solvens II-utredningen har gjort ett förtjänstfullt arbete i att ge 

förslag på hur ett inte alltigenom perfekt direktiv bäst ska implementeras i 

Sverige. Saco delar också utredningens uppfattning att 

tjänstepensionsverksamheter bör ha möjlighet att kunna välja att följa 

tjänstepensionsdirektivets regler samt tillstyrker utredningens förslag till 

Lag om tjänstepensionsrörelse (2012:000).  

 

Samtidigt som Saco i huvudsak stödjer utredningens förslag menar Saco att 

det faktiskt krävs mer än blott implementering om vi förutom 

implementering också vill ha bra pensioner. Här blir den ”miljö” som 

Solvens II-direktivet ska fungera i en viktig fråga.   

 

Med det större fokus på bolagens framtida åtaganden som Solvens II-

direktivet innebär blir exempelvis diskonteringsräntan till en av de 

viktigaste ”miljöfaktorerna” i en tjänstepensionsverksamhet.  

 

En lågt satt diskonteringsränta innebär att bolagens försäkringstekniska 

avsättningar övervärderas och att det egna kapitalet undervärderas. Följden 

blir att de kapitalkrav bolaget möter blir för höga. Om inte bolaget på ett 

eller annat sätt lyckas öka sin solvens tvingar reglerna bolaget att sälja 

också långsiktigt kloka aktietillgångar och istället låsa in sitt kapital för 

långa tider, i visserligen urtrygga, men ack så snålt avkastande räntepapper. 

Möjligheterna att få bolagets kapital att växa begränsas därmed och därmed 

också möjligheterna att garantera bra pensioner.  

 

Vid kraftiga börsnedgångar kan försäkringssektorn tvingas att sälja av stora 

mängder aktier, vilket i sin tur kan förvärra situationen och sänka 

aktietillgångarnas värde ytterligare. När bolagen i det läget ökar sin 

efterfrågan på räntor med längre löptider sänks räntorna ytterligare. Det 

senare leder i sin tur till att bolagen kan behöva förflytta än mer av sina 

tillgångar från aktier till räntor. Sammantaget blir resultatet procykliskt.  

 

I en akut situation, när bolaget bedömer att det trots omdisponering av sina 

tillgångar inte kan säkerställa solvens, finns möjligheten att göra ett s.k. 

återtag. Garantier kan visserligen inte återtagas, men det gäller inte 

återbäring. Återtag har stundom gjorts och för ett bolag med dålig solvens 

kan ett återtag ge bolaget ökade frihetsgrader att placera i exempelvis aktier 

och därmed erhålla större möjligheter att skapa långsiktig tillväxt. För den 
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enskilde, och i synnerhet den som närmar sig pension, riskerar skulle ett 

återtag att betyda livsvarigt lägre pension.  

 

Diskonteringsräntan beräknas idag som genomsnittet av 

statsobligationsräntan och räntan på säkerställda bostadsobligationer. 

Marknaden har visserligen fått vissa signaler om att nya sätt att beräkna 

diskonteringsräntan övervägs, men Saco anser att det är viktigt att 

regeringen är tydlig eftersom mycket står på spel. En alltför låg och volatil 

diskonteringsränta är nämligen mer än ett kortsiktigt problem som 

kommer att gå över när vi sett slutet på den turbulens som rått under det 

senaste året. Med införandet av Solvens II blir diskonteringsräntan en 

viktig fråga också för utformningen av framtidens pensionssystem.   

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

 

Göran Arrius 

 

Ossian Wennström 
 
 

 


