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REMISSVAR 

Saco har som remissinstans tagit del av Finansdepartementets promemoria 

Kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och 

tjänstepensionsdirektivet, Fi2011/4348. 

Finansdepartementets kompletterande promemoria hanterar samma frågor som 

den så kallade Solvens II-utredningen redan under 2011 lämnade förslag om i 

betänkandet Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68.  

Sammanfattningsvis handlar det om hur det så kallade Solvens II-direktivet ska 

implementeras i Sverige. I Finansdepartementets promemoria underkänns 

Solvens II-utredningens viktigaste förslag som innebar en möjlighet för rena 

tjänstepensionsverksamheter att, med stöd av Tjänstepensionsdirektivet, fortsatt 

kunna följa nuvarande regelverk. Finansdepartementet stänger i sin 

promemoria dörren för denna möjlighet genom att konstatera att 

Tjänstepensionsdirektivet är subsidiärt i förhållande till Solvens II-direktivet. 

Det senare innebär enligt Finansdepartementet att det endast är företag som inte 

omfattas av Solvens II som fortsatt kan följa nuvarande regelvek. 

I Sacos remissvar på Solvens II-utredningens slutbetänkande, från den 31 

januari 2012, bejakade Saco det förslag som Finansdepartementet i sin 

kompletterande promemoria nu har valt att underkänna. Efter att ha tagit del av 

Finansdepartementets kompletterande promemoria vidhåller Saco ändå 

uppfattning att Solvens II-utredningen både har gjort ett förtjänstfullt 

utredningsarbete och givit oss det hittills bästa förslaget på hur Solvens II-

direktivet bör implementeras i Sverige. Saco står således fast vid sitt tidigare 

yttrande. 

Saco konstaterar att det är möjligt att göra olika tolkningar om vad som är det 

mest rätta sättet att implementera Solvens II och att utredningens och 

Finansdepartementets uppfattningar går isär. Saco anser att man bör välja den 

tolkning som bäst stödjer de system och institutioner som idag finns på 

tjänstepensionsområdet i Sverige. Saco anser att Solvens II-utredningens 

förslag är det som bäst tillgodoser svenska intressen. Departementets förslag 

riskerar nämligen att väsentligen fördyra verksamheten. Dessutom kan 

förslaget leda till en omriktning av tjänstepensionernas innehåll och utformning 

som inte är eftersträvansvärd.   

Skälen hänger samman med de högre kapitalkrav som följer av Solvens II. På 

sikt kan dessa få olyckliga konsekvenser för de svenska tjänstepensionerna. 

Solvens II leder till oproportionerligt höga kapitalkrav för försäkringar med 

stort inslag av garanterade utfästelser och/eller livsvarig utbetalningsplan. De 

ökade kapitalkraven kan på sikt komma att leda till urholkade och försämrade 

tjänstepensioner. Urholkningen kan ta sig uttryck i exempelvis ett minskat 

inslag livsvariga utbetalningsplaner eller minskade garantier. Blir resultatet ett 

ökat inslag av avgiftsbestämda lösningar med låga eller inga garantier innebär 
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det att tjänstepensionerna bli mer konjunkturkänsliga. Den enskilde kommer 

därmed att tvingas bära både ett större ansvar och en större del av 

marknadsrisken. Vid en sådan utveckling kommer allt fler 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. 

 

Med vänlig hälsning 
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