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Remissvar (Fi2014/3021) 

En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 

 
Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 

tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande - En ny reglering för 

tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57).  

 

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny 

rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Utredningen fick också i 

uppdrag att i sitt förslag beakta Europeiska kommissionens förslag till 

omarbetat tjänstepensionsdirektiv.  

 

Bakgrund 

Den svenska regleringen av tjänstepensionsföretag, liksom övriga 

försäkringsbolag och livförsäkringsbolag, har sin grund i EU-

lagstiftningen.  

De nuvarande svenska reglerna kring tjänstepension, som är baserade 

på tjänstepensionsdirektivet från 2003, trädde i kraft den 1 januari 

2006. Här regleras tjänstepensionskassor som den form av 

tjänstepensionsinstitut som står risk (institutet står för åtaganden som 

avser risker kopplade till dödsfall, sjukdom, lång levnad etc.). 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.  

 

Den svenska regleringen för tjänstepensionskassorna 

(understödsföreningar) upphävdes den 1 april 2011, men fortsätter att 

gälla under en övergångsperiod fram till den 31 december 2017. Innan 

dess måste föreningarna ansöka om tillstånd för att få bedriva 

verksamhet enligt försäkringsrörelselagen eller träda i likvidation.  

 

Utredningens förslag ska också ses mot bakgrund av det kommande 

genomförandet i Sverige av EU-direktivet Solvens II, vilket bl a innebär 

skärpta solvenskrav inom försäkringsregleringen samt kommissionens 

förslag till reviderat tjänstepensionsdirektiv, IORP II, samt ytterligare 

ett väntat reviderat direktiv IORP III.   
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Utredningens förslag i korthet 

Utredningen föreslår en reformerad och därmed självständig 

sektorreglering för svenska tjänstepensionsinstitut vars verksamhet 

begränsas till att tillhandahålla tjänstepensionsförmåner som har sin 

grund i överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare eller 

deras företrädare. Det omfattar bl a de nuvarande 

tjänstepensionskassorna (understödsföreningar).  

 

Utredningen förslag innehåller en förstärkt solvensreglering i 

förhållande till idag och nuvarande tjänstepensionsdirektiv. 

Tjänstepensionsdirektivet bygger till vissa delar på 

minimiharmonisering vilket möjliggör mer långtgående nationella krav 

på dessa delar. Utredningen menar att solvenskraven i 

tjänstepensionsdirektivet inte utgör ett tillräckligt bra skydd då kraven 

inte kan anses vara tillräckligt riskkänslig. Utredningen förslår därför 

att den nuvarande solvensregleringen kompletteras med ett riskkänsligt 

kapitalkrav. Vidare innehåller utredningen förslag på förstärkta 

kvalitativa krav på styrning och riskhantering efter de mönster som 

finns i förslaget till reviderat tjänstepensionsdirektiv, IORP II. 

 

Förslaget innehåller även förslag på en övergångsperiod på 4 år under 

vilken tjänstepensionskassor och försäkringsföretag som uppfyller vissa 

krav ska kunna omvandlas till tjänstepensionsinstitut efter särskilda 

omvandlingsregler.  

 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. 

Saco:s ställningstaganden 

De kollektivavtalade tjänstepensionerna utgör en betydande del i det 

svenska pensionssystemet. En mycket stor andel av arbetstagarna i 

Sverige omfattas av kollektivavtal om tjänstepension (omkring 90 

procent) och för många utgör tjänstepensionen en betydande del av 

försörjningen efter arbetslivet – och kommer så göra i en ökande 

omfattning i framtiden. Saco menar därför att det är av stor vikt att de 

institut och bolag som tryggar och förvaltar de kollektivavtalade 

tjänstepensionerna kan verka inom en funktionell rättslig struktur och 

ett effektivt regelverk som är anpassat till denna verksamhets specifika 

särdrag med bl. a. långa åtaganden. Mot denna bakgrund kan Saco ställa 

sig positiv till utredningens förslag till en självständig sektorreglering 

för svenska företag som tillhandahåller tjänstepensionsförmåner (och 

kompletterande förmåner) som har sin grund i överenskommelser 

mellan arbetsgivare och arbetstagare eller deras företrädare. Det skapar 

förutsättningar, enligt Saco:s mening, till ett mer anpassad regelverk 

som kan ge en mer ändamålsenlig avvägning mellan effektiv förvaltning 
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och tryggande av framtida tjänstepensioner och då också de 

kollektivavtalade pensionsplanerna. 
 

Detta innebär, som utredningen framhåller, en anpassning av det 

svenska regelverket till den rättsliga struktur och systematiken som 

råder inom EU med ett särskilt regelverk för tjänstepensionsinstitut. 

Enligt Saco:s uppfattning är det av stor betydelse att nu existerande 

pensionskassor, men också framtida nyetablerade 

tjänstepensionsinstitut, ges möjlighet att bedriva sin verksamhet i 

enlighet med nu rådande tjänstepensionsdirektiv istället för den 

svenska försäkringsrörelselagen – och därmed i förlängningen Solvens 

II – eller att tvingas träda i likvidation. Saco ser det också som positivt 

att företag som fram tills nu har tillämpat nu gällande reglering för 

tjänstepensionsinstitut ges möjlighet att, efter ombildning, fortsatt 

bedriva sin verksamhet på de villkor som gäller enligt 

tjänstepensionsdirektivet. Saco delar utredningens uppfattning att med 

en särskild sektorsreglering för tjänstepensionsinstitut ”kan det 

nuvarande utbudet av tillgängliga tryggandeformer på 

tjänstepensionsområdet behållas och breddas” samtidigt som svenska 

bolag kan agera på lika villkor på EU:s inre marknad. Det ger 

förutsättningar för en ökad konkurrens och därmed en bättre 

fungerande marknad för tryggande och förvaltning av tjänstepensioner 

såväl nationellt som inom EU.  

 

Saco tar inte specifikt ställning till utredningens förslag om en förstärkt 

solvensreglering i förhållande till nu gällande regelverk i nuvarande 

tjänstepensionsdirektiv. Saco menar dock att frågan om hur solvens- 

och kapitalkrav för tjänstepensionsinstitut med långa åtaganden bör 

utformas inte är tillräcklig utrett. Utredningens förslag kan sägas vara 

ett mellanting mellan nuvarande krav och de nya krav som följer med 

genomförandet av Solvens II. Det är inte utrett, som utredningen också 

pekar på, om Solvens II-regelverket är ändamålsenliga för svenska 

tjänstepensionsinstitut som generellt har åtaganden som ligger långt 

fram i tiden. De är i första hand är avsedda för de förhållanden som 

gäller för ett genomsnittligt försäkringsbolag. Saco har i tidigare 

remissvar gett uttryck för farhågan att en tillämpning av Solvens II-

regelverket på svenska tjänstepensioner skulle riskera att ytterligare 

minska möjligheterna att erbjuda arbetstagarna tradlivförsäkring med 

fullgoda garantier. Utan ett brett utbud av tradlivförsäkring skulle 

arbetstagarnas möjligheter att skydda sig gentemot framtida 

marknadsrisker försämras.   

 

Vidare innebär ett införande av nya krav från 2016 i praktiken en 

intermistisk lösning i väntan på nya EU-direktiv på området. Det pågår 

för närvarande ett arbete inom EU för att utveckla ett anpassat system 
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av solvensbestämmelser för tjänstepensionsinstitut (kommande IORP 

III direktiv). Även om det i dagsläget är högst oklart när i tiden det 

arbetet kan förväntas resultera i ett nytt direktiv är risken betydande att 

Sverige åter kan komma att behöva ändra kraven på 

tjänstepensionsinstituten inom en inte allt för lång framtid om 

utredningens förslag träder i kraft. Det skulle innebära betydande 

merkostnader för instituten och därmed i förlängningen urholka 

arbetstagarnas framtida pensioner. Det gör sammantaget utredningens 

förslag om nya solvens- och kapitalkrav på tjänstepensionsinstitut högst 

tveksamt och tidsmässigt olämpligt enligt Saco:s uppfattning. 

 

Vad avser förslaget om en övergångsperiod på 4 år och de särskilda 

omvandlingsreglerna vill Saco framhålla att det är viktigt att inte 

onödigt försvåra en övergång för tjänstepensionsinstitut till att omfattas 

av en ny nationell reglering samt att det ska vara möjligt för bolag att 

förutse konsekvenserna av ett sådant byte. Det riskerar annars att leda 

till höga och onödiga kostnader för befintliga 

tjänstepensionsverksamheter. Mot bakgrund av vad som ovan 

framhållits ställer sig Saco frågande till huruvida ett införande från och 

med januari 2016 är för tidigt och om det fönster för byte som optionen 

medger är för snävt.  

 

I utredningens resonemang om vad som avses med 

tjänstepensionsförmån menar man att i tjänstepensionsdirektivet 

omfattas även kompletterande förmåner till huvudförmånen 

(ålderspensionsförmånen). Det avser bl. a. förmåner som betalas ut vid 

dödsfall, invaliditet eller upphörande av anställning eller i form av 

bidrag eller tjänster som tillhandahålls vid sjukdom, medellöshet eller 

dödsfall. Saco vill i det sammanhanget understryka att det är viktigt att 

definitionen av vad som avses med kompletterande förmåner inte blir 

för snäv i den svenska lagstiftningen så att det utesluter andra 

kompletterande förmåner som t.ex. möjligheten för arbetstagare, som 

omfattas av en kollektivavtalad pensionsplan, att göra frivilliga extra 

avsättningar till sin tjänstepension. 

 

Till sist vill Saco, mot bakgrund av utredningens förslag vad gäller 

beståndsöverlåtelse mellan försäkringsföretag och 

tjänstepensionsföretag, understryka vikten av att säkerställa att den 

svenska lagstiftningen inte kommer att begränsa den flytträtt som 

införts inom ett flertal kollektivavtalsområden. 

 

 

Yttrande från DIK bifogas. 
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