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Remissyttrande över promemorian ”En
översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag”
Sammanfattning
Region Norrbotten har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian ” En
översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag”. En ny lag (2019:742)
om tjänstepensionsföretag antogs i november 2019. När lagen antogs skickade riksdagen med fyra tillkännagivanden som kräver åtgärd.
Dessa tillkännagivanden berörde:





Solvensregler med kapitalkrav i nivå med nuvarande nivåer i
trafikljussystemet.
Informationsregler, avtalsfrihet för arbetsmarknadens parter
ska råda.
Egenföretagares och vissa förtroendevaldas försäkringar –
tjänstepensionsföretag ska ha möjlighet att meddela sådana.
Behandling i regelverk av försäkringsklassen tilläggsförsäkringar så att det blir möjligt för företag som endast meddelar
tilläggsförsäkringar att ansluta sig.

Förslagen i promemorian är föranledda av ovan tillkännagivanden.
Region Norrbotten anser att ämnesområdet är komplext och komplicerat
men väljer att ge regionens syn på vissa för regionen väsentliga områden.
En farhåga som funnits är att tjänstepensionsföretag blir överreglerade med
bland annat mycket hårda kapitalkrav och att man därför skulle riskera låga
utfall i tjänstepension för sektorns anställda framåt. Sveriges kommuner och
regioner har tillsammans med andra parter på arbetsmarknaden bedrivit påverkansarbete som har resulterat i bättre regleringar.
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Regionens synpunkter
Solvensregler – lämna skyddsnivån för kapitalkravet oförändrat i lag
Regionen tillstyrker förslaget om att lämna skyddsnivån för det riskkänsliga
kapitalkravet oförändrat i lag men ser däremot ett behov av att det ska kunna
följas upp och vid behov justeras i föreskrifter eller säkerställas i förordning.
Det är av stor vikt att balansen mellan solvensregler och förutsättningar till
ett gott utfall i pensionsutbetalningar upprätthålls.
Avtalsfrihet för information
Regionen är positivt till förslaget om avtalsfrihet för arbetsmarknadens parter för information för kollektivavtalad tjänstepension. Det är av vikt att
arbetsmarknadens parter ska överenskomma kring vilken information som
ska lämnas samt när, hur och vem som ska lämna informationen vad gäller
kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkring.
Förtroendevalda
Regionen är positiv till att inkludera förtroendevalda i definitionen av tjänstepensionsförsäkring. Regionen anser att definitionen i skattelagstiftningen
bör utvecklas och därmed ge förtroendevalda inom regioner och kommuner
samma möjligheter till kollektivavtalad tjänstepension som de anställda
inom kommuner och regioner har.

För regionstyrelsen i enlighet med regionstyrelsens delegationsordning 8.7
Beslutet är fattat med stöd av punkt 8.7 i delegationsordningen
Beslutsdatum: 2020-06-10

Kenneth Backgård
Regionråd
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