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Høringssvar: Livsforsikringsforetaks eierskap i 

forsikringsfremmed virksomhet 
 

Forbrukerrådet viser til Finansdepartementets høring om livsforsikringsforetaks 

eierskap i forsikringsfremmed virksomhet, samt tilhørende høringsnotat fra 

Finanstilsynet datert den 01.06.2017 med forslag til endringer i 

finansforetakslovens § 13-9.  

 

Finanstilsynet anbefaler at gjeldende eierbegrensningsregel for 

forsikringsforetak oppheves. Begrensningen på eierandel i såkalt 

«forsikringsfremmed virksomhet» er i dagens regelverk satt til 15 prosent, og er 

i hovedsak begrunnet i kapitalkrav og vurderinger knyttet til risiko. 

 

Forbrukerrådet slutter seg i hovedtrekk til Finanstilsynets vurderinger knyttet til 

å oppheve eierandelsbegrensningene, og stiller seg også bak tilsynets 

presisering om at en oppheving av eierbegrensningskravet innebærer at 

foretakene må utvise særlig aktsomhet når det gjelder investeringer i 

forsikringsfremmed virksomhet.  

 

Endringen vil videre måtte medføre økt behov for tilsynsmessig oppfølging av 

forsikringsforetakenes kapitalforvaltning. Forbrukerrådet legger til grunn at et 

slikt økt behov for tilsyn ikke medfører redusert innsats knyttet til de 

tilsynsoppgavene som har en mer direkte forbrukerbeskyttende karakter og 

som er nedfelt i Finanstilsynslovens § 3. Forbrukerrådet legger til grunn at 

utgiftene ved dette tilsynet utliknes på livsforsikringsforetakene, slik det er 

nedfelt i Finanstilsynslovens § 9. 

 

Forbrukerrådet vil videre peke på kravene i finansforetaksloven § 13-10 om at 

foretakene skal vektlegge forsvarlig likviditet, sikkerhet, risikospredning og 
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inntjening, og tilpasse kapitalforvaltningen til endringer i foretakets 

risikoeksponering. Denne bestemmelsen er ikke foreslått endret, og setter klare 

grenser for forsikringsforetakenes investeringsadgang. 

 

Norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser forvalter betydelige midler, 

samtidig som det eksisterer et stort behov for investeringer i ulike typer 

infrastruktur. Forbrukerrådet er av den oppfatningen at norske 

infrastrukturinvesteringer kan være godt tilpasset de langsiktige forpliktelsene 

foretakene har påtatt seg, og bidra til stabil avkastning og moderat risiko. 

Investeringer i utlandet kan imidlertid stille større krav til vurderinger av 

fremtidig politisk og økonomisk risiko. 
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