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Silver Pensjonsforsikring AS (heretter omtalt som Silver) søkte i brev til Finanstilsynet
15. august 2013 om godkjenning av opptrappingsplan på ti år for å oppfylle nytt
avsetningskrav i henhold til nytt dødelighetsgrunnlag (1(2013). I fornyet søknad av 16.
desember 2013 søkte Silver om godkjenning av en opptrappingsplan på 20 år.
Finanstilsynet avslo søknaden om 20 års opptrappingsplan i brev 24. april 2014. Silver
påklaget vedtaket ved brev 16. mai 2014. Finanstilsynet har ikke funnet grunn til å
omgjøre vedtaket, og har ved brev 30. juni 2014 oversendt saken til
Finansdepartementet for avgjørelse.

I likelydende brev til alle pensjonsinnretningene av 8 mars 2013 antok Finanstilsynet at
de fleste pensjonsinnretningene ville ha behov for opptrappingsplaner i forbindelse med
gjennoinføringen av nytt dødelighetsgrunnlag (K 2013.) Det ble uttalt at
opptrappingsplanene ikke burde overstige fem år. Finanstilsynet uttalte videre at
pensjonsinnretningene kan bruke av kundenes overskudd på kollektivporteføljen til
styrking av forsikringsforpliktelsene, men at minimum 20 prosent av
oppreserveringsbehovet må dekkes av pensjonsinnretningene.

I brev av 15. oktober 2013 til Finansdepartementet tok Finanstilsynet opp spørsmål om
adgang til å bruke overskudd fra en kontrakt til oppreservering av andre kontrakter.
Finanstilsynet viste til at det ved godkjennelsen av opptrappingsplaner til 1(2013 ville
legge til grunn at overskudd på en kontrakt kun skal benyttes til å styrke denne
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kontraktens premiereserve, og at pensjonsinnretningens egenkapitalbidrag skal tilføres
på kontraktsnivå. Finansdepartementet sluttet seg i sitt brev til Finanstilsynet av 27.
mars 2014 til Finanstilsynets vurdering.

Etter en fornyet vurdering av opptrappingsperiodens lengde uttalte Finanstilsynet i
likelydende brev til alle pensjonsinnretningene av 2. april 2014 at det vil kunne gis
samtykke til opptrappingsplaner med en varighet på inntil syv år fra 2014.
Forutsetningen om et egenkapitalbidrag på minst 20 prosent står ved lag. Det er i
brevet presisert at avkastningsoverskudd på én kontrakt ikke kan brukes til
oppreservering av andre kontrakter, jf. Finansdepartementets brev 27. mars 2014.

2 Faktisk grunnlag

Silvers virksomhet er knyttet til forvaltning av fripoliser utgått fra kollektive
pensjonsordninger, fullt betalte individuelle forsikringer (IPA-fripoliser), samt IPA og
pensjonskapitalbevis med investeringsvalg (link-produkter). Fripoliser utgått fra
kollektive pensjonsordninger utgjør 92,8 prosent av Silvers totale
forsikringsforpliktelser.

Silver har anslått det totale oppreserveringsbehovet for Silver som følge av nytt
dødelighetsgrunnlag (K2013), til 603 mill. kroner. Dette tilsvarer 8,3 prosent av
premiereserven.
I regnskapene for 2011, 2012 og 2013 avsatte Silver, med samtykke fra Finanstilsynet, til
sammen ca. 108 mill kroner av overskudd til styrking av premiereserven. Gjenstående
oppreserveringsbehov er etter dette ca. 495 mill, kroner pr. januar 2014.

3 Rettslig grunnlag

Hjemmelen for Finanstilsynet til å godkjenne en opptrappingsplan følger av
forsikringsvirksomhetsloven § 9-25. Bestemmelsen lyder:

«Endrer selskapet grunnlaget for beregning av kapitalverdiene slik at selskapet må
foreta forhøyede avsetninger for tidligere overtatte fonikringer, kan Finanstilsynet gi
selskapet frist til å oppffile et nytt avsetningskrav.

Forhøyelse av avsetningene skal foretas etter en plan meddelt Finanstilsynet.»

Bestemmelsen innebærer at det kan gis et unntak fra forsikringsvirksomhetslovens
hovedregel om at det til enhver tid skal være tilstrekkelige forsikringsmessige
avsetninger for å dekke selskapets foreliggende forsikringer.

Hjemmelen til å benytte kundeoverskudd til å styrke avsetningene, er
forsikringsvirksomhetsloven § 9-11 som lyder:
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«Selskapet kan, med samtykke fra Finanstilsynet, beslutte at hele eller en del av årets
overskudd etter § 9-9 første ledd og § 9-10 skal benyttes til nødvendig styrking av
premiereserve for forsikringsforpliktelser knyttet til de kontrakter det gjelder.

Når hensynet til selskapets soliditet tilsier det, kan Finanstilsynet gi selskapet pålegg
om å benytte hele eller en del av overskuddet som angitt i første ledd.»

4 Søknaden fra Silver

Silver søkte ved brev til Finanstilsynet 15. august 2013 om godkjenning av en
opptrappingsplan på ti år for å oppfylle nytt avsetningskrav i henhold til nytt
dødelighetsgrunnlag (1(2013). I fornyet søknad av 16. desember 2013 søker Silver om
godkjenning av en opptrappingsplan på 15 år dersom det såkalte
«solidaritetsprinsippet» legges til grunn, dvs, dersom avkastningsoverskudd på en
kontrakt kan benyttes til oppreservering av andre kontrakter. Dersom det såkalte
«individualiseringsprinsippet» legges til grunn, dvs, at avkastningsoverskudd på en
kontrakt bare kan brukes til oppreservering av denne kontrakten, søker Silver om
godkjenning av en opptrappingsplan på 20 år. Silver viser til at bruk av
individualiseringsprinsippet vil kreve en lenger opptrappingsperiode enn dersom
solidaritetsprinsippet legges til grunn

Silver har i søknaden lagt frem  en  oversikt over  forventede  bidrag fra egenkapitalen
under ulike forutsetninger om avkastning og antall oppreserveringsår.

5 Finanstilsynets vedtak

Finanstilsynet viser i sitt vedtak av 24. april 2014 til at Finansdepartementet ved brev 27.
mars 2014 har sluttet seg til Finanstilsynets vurdering av at det ikke gis samtykke til at
avkastningsoverskudd på en kontrakt kan brukes til å styrke avsetningene på andre
kontrakter. I lys av denne avklaringen legger Finanstilsynet til grunn at Silver søker om
en  opptrappingsplan på 20 år.

Finanstilsynet uttaler i vedtaket at hvorvidt et selskap skal gis utsatt frist til å oppfylle
nytt avsetningskrav etter forsikringsvirksomhetsloven § 9-25, beror på skjønn. Sentrale
vurderingstema i denne skjønnsutøvelsen er ifølge Finanstilsynet hensynet til
selskapets soliditet og hensynet til forsikringstakerne. I vurderingen må det ses hen til
oppreserveringsbehovet, varighet og tempo i opptrappingen, samt fremlagt
finansieringsplan.

Finanstilsynets skjønnsutøvelse er underlagt krav om likebehandling, som innebærer at
like tilfeller skal behandles likt med mindre relevante hensyn begrunner
forskjellsbehandling.
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Finanstilsynet viser til at en lengre opptrappingsperiode vil redusere sannsynligheten
for at egenkapitalen må bidra til å finansiere oppreservering utover minimumskravet på
20 prosent.

Finanstilsynet viser videre til at det i vurderingen av rammene for
opptrappingsperiodens lengde bl.a. er tatt høyde for at pensjonsinnretningene er gitt
anledning til å benytte avkastningsoverskudd til oppreserveringsformål i årene 2011,
2012 og 2013. Med en opptrappingsperiode på inntil 7 år fra 1. januar 2014, vil
selskapene i praksis få inntil 10 år (3+7) på å finansiere oppreserveringen.
Finanstilsynet viser til at lovens hovedregel er at selskapene skal være fullt
oppreservert til enhver tid. Finanstilsynet uttaler videre:

«Lovens hovedregler skal kun unntaksvis settes til side, og i vurderingen av
opptrappingsperiodenslengde må det legges vekt på åsikre full reservering innenfor en
rimelig tidshorisont. En opPtrapping i ytterligere tretten år, slik selskapet har søkt om, vil
representere et betydelig avvik både fra utgangspunktet om at selskapet plikter å styrke
reservene med umiddelbar virkning og fra de retningslinjene som er satt for opptrapping til
1C2013 og som er kommunisert til pensjonsinnretningene i Finanstilsynets brev av hhv. 8.
mars 2013 og 2. april 2014. Finanstilsynet finner pådenne bakgrunn ikke å kunne
innvidge Silvers søknad om en opptrappingsplan over 20 år.»

Finanstilsynet viser til at det er bekymret for at lange opptrappingsperioder kan
forverre kundens situasjon som følge av at nødvendige tilpasninger blir utsatt for lenge i
påvente av høyere avkastning i finansmarkedene som ikke materialiseres.
Finanstilsynet påpeker også at det er behov for tiltak for å styrke egenkapitalen i
selskapet.

Finanstilsynet avslår etter dette søknaden om 20 års opptrappingsplan. Finanstilsynet
uttaler at det legger til grunn at Silver innen 16. mai 2014 oversender en ny søknad om
opptrappingsplan basert på forutsetningene i Finanstilsynets brev av 2. april 2014.

6 Klagen — Silvers anførsler

Silver påklaget Finanstilsynets vedtak ved brev 16. mai 2014. Silver vurderer det slik at
«Finanstilsynets avslag byggerpåen uriktig forståelse av tilsynets kompetanse i saken og en
unktig vektlegging av Finanstilsynets egne tretningslinjer» for skjønnsutøvelsen. 1 tillegg
innebærer vedtaket en konkret urimelighet både for Silvers kunder, Silver og konkurransen
i markedet for fripoliser.»

Silver viser til Finanstilsynets vurdering om at «lovens hovedregel skal kun unntaksvis
kunne settes til side» (jf. sitat over). Silver mener at Finanstilsynet her legger til grunn
en for streng norm for hva som kreves for å gi pensjonsinnretningene en
overgangsperiode for å møte det nye avsetningskravet. Det vises til forarbeidene til
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forsikringsloven av 1911, og til at det i nevnte lov var inntatt en maksimalgrense på 15
års oppreserveringsperiode. Denne grensen ble tatt ut av loven da
forsikringsvirksomhetsloven av 1988 ble vedtatt, og ble erstattet med en regel om at
Finanstilsynet skulle godkjenne opptrappingsplanen. Denne historikken viser ifølge
Silver at Finanstilsynet tolker loven for strengt når det uttaler at lovens hovedregel kun
«unntaksvis» skal settes til side.

Silver viser videre til at Finanstilsynet legger vekt på at søknaden om 20 års
opptrappingsplan vil representere et betydelig avvik fra de retningslinjene som er satt
for opptrapping til 1C2013 og som er kommunisert til pensjonsinnretningene ...».
Silver viser til at Finanstilsynet tillegger sine egne retningslinjer for stor vekt, og har
«låst» skjønnet til en opptrappingsplan innenfor den rammen på syv år som er angitt i
retningslinjene. Det anføres at dette er i strid med Finansdepartementets brev 27. mars
2014, der det bl.a. heter:

«Finansdepartementet legger til grunn at Finanstilsynet fastsetter opptrappingsplaner for
de enkelte pensjonsinnretningene basertpå anvendelse av kundeoverskudd som angitt
ovenfor (ikke «byss-subsidiering»), og slik at pensjonsinnretningenes bidrag til
oppreserveringen blir rimelige...»

Silver viser til at det følger av departementets brev at det skal fastsettes en
opptrappingsplan for den enkelte pensjonsinnretning som sikrer et «rimelig» bidrag fra
egenkapitalen. Silver anfører at dette viser at det skal foretas en konkret skjønnsmessig
vurdering av den enkelte pensjonsinnretnings situasjon.

Etter Silvers vurdering vil ikke en oppreserveringsplan på syv år være i samsvar med
departementets grunnleggende krav til rimelighet. Silver peker her på følgende
momenter:

For det første gir Finanstilsynet ingen begrunnelse for hvorfor syv år er rimelig for
fripoliser. Det vises til at gjenstående oppreserveringskrav er vesentlig større for
fripoliser enn for aktive ytelsesordninger.

For det annet anføres det at en syv års opptrappingsplan gir et urimelig resultat både
for selskapets kunder, eiere og konkurransesituasjonen for øvrig. Det vises til at Silver
er et rent fripoliseselskap, og at selskaper som også har løpende ytelsesordninger, vil
ha et gjennomsnittlig lavere eierbidrag enn et rent fripoliseselskap. Dette virker
konkurransevridende til fordel for de store selskapene.

Silver viser videre i brevet til hvilket forventet eierbidrag selskapet vil få med ulike
avkastningsforutsetninger, gitt en opptrappingsplan på syv år. Silver anfører at forventet
eierbidrag i så fall vil bli langt over 20 prosent.
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Silver mener videre at kravet som Finanstilsynet har satt til lineær oppreservering er
urealistisk og kan få negative konsekvenser for både kunder og selskap. Dette skyldes
at det må forventes at det kommer ett eller flere år med dårligere avkastning i perioden,
som vil innebære risiko for tapping av bufferkapital og redusert fremtidig
overskuddsevne.

Silver viser til at kortere oppreserveringsperiode betyr lavere forventet avkastning, fordi
Silver må ta mer av bufferkapital og deretter selskapskapital, og dette fører til at en må
investere mer forsiktig. Silver viser i brevet til hvilken forskjell i forventet avkastning en
oppreserveringsperiode på syv år og 15 år vil kunne gi. Det vises til at denne forskjellen
vil ha en meget stor effekt på pensjonsutbetalingen til kundene.

Silver viser også til at en lang oppreserveringsperiode øker muligheten for å oppnå en
meravkastning for de fripolisene som etter hvert er fullt oppreserverte.

Silver viser også til at med 15 års opptrappingsplan for fripoliser vil de fieste kontrakter
ha tilstrekkelig overskuddsevne til å finansiere oppreserveringen. Dermed vil det
kunne være attraktivt for selskapene, herunder Silver, å overta den gjenværende
oppreserveringen på flyttede kontrakter og dermed reaktivere konkurransen på
markedet. Med en syv års opptrappingsplan vil en i praksis få en syv års forlengelse av
den flyttestoppen som nå har vart i to år.

7 Finanstilsynets vurdering og oversendelse av klagen

Finanstilsynet har i brev til departementet 30. juni 2014 vurdert de anførsler Silver har
kommet med i klagen, men har ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket fra 24. april
2014.

Finanstilsynet viser til at avslaget er basert på en konkret vurdering av søknaden.
Avslaget er begrunnet i at 20 år er for lang tid og at en slik tidshorisont representerer
en risiko for kundene. Til Silvers anførsel om at selskapets forpliktelser i hovedsak
forfaller 20 — 25 år frem i tid, viser Finanstilsynet til at forpliktelsenes forfallstidspunkt
ikke kan tillegges vesentlig vekt. Det vises til at lovens hovedregel er full fondering av
pensjonsforpliktelsene til enhver tid, og at eventuell utsatt frist bare kan begrunnes i
hensynet til å gjenopprette soliditeten.

Til Silvers anførsler om hensynet til økning av pensjonsbeløpene og konkurransen i
markedet viser Finanstilsynet til at hensynet til sikring av forpliktelsene må veie tyngre,
i en situasjon med manglende avsetninger for foreliggende forpliktelser.

Finanstilsynet uttaler at det vurderer mottatte søknader om oppreservering med
utgangspunkt i at opptrappingsperioden kan ha en varighet på inntil syv år. Dette
innebærer etter Finanstilsynets vurdering ikke at skjønnet er «låst».
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Finanstilsynet viser til at samtykke til å bruke kundemidler lii å finansiere
oppreserveringen er et inngripende vedtak, og at det følger klart av lovforarbeidene at
dette ikke skal være kurant å benytte seg av. Forholdet mellom finansieringskildene
kundemidler/egenkapital er satt som maksimumskrav for bruk av kundeoverskudd
(inntil 80 prosent) og som minimumskrav for egenkapitalbidrag (minst 20 prosent).
Finanstilsynet viser til at Silver hevder at et egenkapitalbidrag som overstiger
minimumskravet med mer enn fem prosentpoeng, er urimelig, også for kundene.
Finanstilsynet viser til at en langvarig opptrappingsplan vil flytte risikoen for fremtidige
avkastningsresultater fra pensjonsinnretningen og over på kundene. Dette setter
kundenes overskuddsrett til side over svært lang tid, og kan også forverre kundens
situasjon ved at nødvendige tilpasninger blir utsatt for lenge.

Finanstilsynet viser til at det vektlegger likebehandling av forsikringskundene, og har -
gjennom de rammene som er satt - tilstrebet en lik behandling av kundene på tvers av
pensjonsinnretningene. Finanstilsynet finner det i utgangspunktet ikke rimelig at retten
til overskudd skal settes til side for en lengre periode for en fripolisekunde i Silver enn
for en fripolisekunde i et annet livselskap

Finanstilsynet viser til at retningslinjene fra Finanstilsynet vil bidra til at
egenkapitalbidraget i forhold til fripolisene vil bli anslagsvis det samme for alle
/ivselskapene. Finanstilsynet  viser  til at det kan ikke  legges  vekt på at andre selskaper
også har løpende ytelsesordninger, og dermed får et lavere gjennomsnittlig
egenkapitalbidrag enn Silver. Finanstilsynet viser til at kryssubsidiering (etter
departementets brev 27 mars 2014) ikke er tillatt, dvs, at overskudd på
premiebetalende kontrakter ikke skal kunne brukes til oppreservering av fripoliser.

Finanstilsynet viser til at en eventuell forskjellsbehandling mellom Silver og de andre
selskapene må være forankret i selskapsspesifikke forhold. Finanstilsynet anser at det
ikke er forsvarlig å åpne for en opptrappingsperiode på 20 år i Silver. Finanstilsynet
fastholder for øvrig at Silver må fremlegge en plan for soliditetsstyrkende tiltak. Under
enhver omstendighet kan Finanstilsynet ikke se at selskapsspesifikke forhold i Silver
kan begrunne en forskjellsbehandling som tilsier at opptrappingsperioden skal utvides
med 13 år.

Til Silvers anførsel om at kravet til linearitet i opptrappingsperioden bør frafalles, viser
Finanstilsynet til at det anses svært viktig å sikre progresjon og etterlevelse av
opptrappingsplanen, og fastholder derfor kravet om linearitet.

Finanstilsynet viser avslutningsvis til at det ikke er enig i Silvers argument om at
kunder og selskap har sammenfallende interesser bl.a. i at opptrappingsplanen blir
langvarig. Finanstilsynet viser til at det her foreligger en interessemotsetning mellom
kunder og eiere. Det vises til at formålet med soliditetsregelverket, herunder
muligheten til å gi opptrappingsplaner, er å beskytte kunden mot tap. Hensynet til
kunden må derfor tillegges avgjørende vekt.
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8 Silvers merknader av 3. september 2014

I brev til Finansdepartementet 3. september 2014 har Silver kommet med supplerende
merknader til Finanstilsynets oversendelse og vurdering av klagen. I brevets punkt 2
anfører Silver at Finanstilsynet har misforstått klagesakens tema. Finanstilsynet har lagt
til grunn at vurderingstemaet i klagesaken er begrenset til Finanstilsynets avslag på
søknad om 20 års opptrappingsplan. Silver anfører at problemstillingen er om
Finanstilsynet og/eller Finansdepartementet bør tillate en opptrappingsperiode på
mellom syv og 20 år. Silver viser til at Finanstilsynet hele tiden har hatt kompetanse til å
treffe et vedtak om en kortere opptrappingsperiode enn 20 år. Tilsvarende kompetanse
har for øvrig Finansdepartementet som klageorgan. Det vises til at Finanstilsynet har
hatt all foranledning til å ta spørsmålet om opptrappingsperiodens lengde opp med
Silver, og at det er en saksbehandlingsfeil at dette ikke er gjort. jf. forvaltningsloven §§
11 og 17.

Silver presiserer også i brevet at de ikke har ment at kravet om et eierbidrag på minst
20 prosent bør utgjøre en øvre grense for bruk av egenkapital.

Departementet gjengir ikke de øvrige anførslene fra brevet her, da disse i all hovedsak
anses dekket gjennom anførslene som er gjengitt i punkt 5 over.

Avslutningsvis ber Silver om at Finansdepartementet treffer et nytt vedtak som
innebærer at Silver gis en oppreserveringstid på inntil 20 år. Alternativt bes det om at
saken sendes tilbake til Finanstilsynet til fornyet vurdering, med en nærmere
presisering av departementets forventninger til en konkret rimelighetsvurdering som
nevnt i departementets brev av 27. mars 2014.

9 Finanstilsynets merknader av 12. september 2014

Finanstilsynet uttaler i brev til departementet 12. september 2014 at Silvers merknader i
brev 3. september 2014 ikke endrer Finanstilsynets vurderinger, slik disse
fremkommer i Finanstilsynets brev av 24. april 2014 og 30. juni 2014.

Finanstilsynet viser avslutningsvis til at Silver i brevet av 3. september 2014 uttaler at
det arbeider med konkrete planer for å tilpasse seg Solvens II, men at Finanstilsynet
ikke har kjennskap til disse planene og følgelig ikke har grunnlag for å vurdere om det
kan innvilges en opptrappingsplan.

10 Silvers merknader av 2. oktober 2014

Silver uttaler i brev 2. oktober 2014 bl.a. at de finner det overraskende at Finanstilsynet
nå begrunner avslaget på søknad om lengre oppreserveringsperiode med manglende
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kunnskap om Silvers planer for å oppfylle kapitalkravet i Solvens II. Det vises til at
dersom Finanstilsynet hadde hatt behov for Silvers ORSA for 2014 for å avgjøre
søknaden eller for å forberede klagesaken, hadde det vært naturlig å etterspørre denne
informasjonen. Det anføres også at Finanstilsynet ikke kan benytte en fremtidig
utfordring for oppfyllelse av kapitalkrav som ikke har trådt i kraft, som begrunnelse for
å avslå en søknad om oppreservering etter gjeldende regelverk, hvor selskapet
oppfyller gjeldende kapitalkrav med god margin. Silver mener at Finanstilsynets
antakelser om Silvers fremtidige kapitalbehov trolig hviler på uriktige premisser, men
at det er vanskelig å kontrollere grunnlaget for Finanstilsynets opplysninger da de er
nektet innsyn i de foreløpige vurderingene som er gjort.

Vedlagt brevet av 2. oktober 2014 er en presentasjon av inntjeningsmuligheter for hhv.
aktiv ytelsespensjon og fripoliser.

11 Departementets vurdering

Departementet viser til at kompetansen til å godkjenne opptrappingsplaner etter
forsikringsvirksomhetsloven § 9-25 er lagt til Finanstilsynet. Loven gir ikke anvisning
på lengden av opptrappingsplanene. Denne vil måtte fastsettes av Finanstilsynet ut fra
en skjønnsmessig vurdering.

Departementet viser til at Finanstilsynet i sitt vedtak av 24. april 2014 kun har tatt
stilling til søknaden fra Silver om en opptrappingsplan på 20 år. Silver anfører i sitt brev
3. september 2014 at problemstillingen i saken er om Finanstilsynet og/eller
Finansdepartementet bør tillate en opptrappingsperiode på mellom syv og 20 år. Silver
påpeker at både Finanstilsynet og Finansdepartementet har kompetanse til å treffe et
slikt vedtak. Departementet viser til at Silver ikke har søkt om en opptrappingsplan på
inntil 20 år, og Finanstilsynet har heller ikke vurdert en mellomliggende løsning i form
av en opptrappingsplan på mellom syv og 20 år. Departementet legger til grunn at
dersom Silver ønsker å få vurdert spørsmålet om en opptrappingsplan på mellom syv og
20 år, må de legge frem en søknad om dette, som Finanstilsynet kan ta stilling til.
Spørsmålet for departementet i denne saken er derfor om departementet skal
opprettholde eller oppheve Finanstilsynets vedtak om avslag på en opptrappingsperiode
på 20 år.

Departementet viser til at Finanstilsynet har begrunnet sitt avslag med «at en
opptrappingspian på 20 år vil representere et betydelig avvik både fra utgangspunktet
om at selskapet plikter å styrke reservene med umiddelbar virkning og fra de
retningslinjene som er satt for opptrapping til K2013 (...)». Finanstilsynet har også vist
til at lange opptrappingsplaner kan forverre kundes situasjon som følge av at
nødvendige tilpasninger blir utsatt for lenge i påvente av høyere avkastning i
finansmarkedene som ikke realiseres.
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Silver anfører at Finanstilsynet legger en for streng norm til grunn i vurderingen av
opptrappingsperiodens lengde, og viser bl.a. til at det frem til 1988-loven ble vedtatt, var
en maksgrense på 15 år i loven. Etter departementets vurdering gir dette begrenset
veiledning, særlig ettersom situasjonen nå er at en vesentlig del av oppreserveringen vil
måtte finansieres av kundemidler. Dette må tillegges vekt i vurderingen av
opptrappingsperiodens lengde, og vil etter departementets vurdering tilsi at en
strengere norm legges til grunn for hva som kan anses som en rimelig lengde på
opptrappingsplanen, enn dersom oppreserveringen kun skulle gjennomføres ved bruk
av egenkapital.

Silver anfører videre at Finanstilsynet har lagt for stor vekt på sine retningslinjer, og
ikke i tilstrekkelig grad har foretatt en konkret vurdering av søknaden. Finanstilsynet
viser til at det har foretatt en konkret vurdering av søknaden fra Silver, men at det ikke
kan se at det er selskapsspesifikke forhold i Silver som kan begrunne en
opptrappingsplan som er 13 år lenger enn det som er lagt til grunn som maksimal
opptrappingslengde i retningslinjene.

Departementet viser til at det etter forsikringsvirksomhetsloven § 9-25 annet ledd skal
fastsettes en opptrappingsplan for det enkelte selskap (hvis det etter første ledd
fastsettes en frist for å oppfylle et økt avsetningskrav). Det skal derfor foretas en
konkret vurdering av det enkelte selskap. 1 den situasjonen som nå foreligger, hvor de
fleste livselskaper vil ha behov for en opptrappingsplan, og hvor kundene skal bidra til
en vesentlig del av opptrappingen gjennom bruk av avkastningsoverskudd, må
imidlertid hensynet til likebehandling av kunder i ulike selskaper tillegges betydelig
vekt. Dette er søkt ivaretatt gjennom de generelle retningslinjene fra Finanstilsynet om
minstekrav til egenkapitalbidrag og om lengden på opptrappingsplanene.
Departementet er enig med Finanstilsynet i at det bør tas utgangspunkt i de generelle
retningslinjene, og at avvik fra retningslinjene må begrunnes i eventuelle
selskapsspesifikke forhold.

Departementet er enig med Finanstilsynet i at det bør tilstrebes en lik behandling av
kundene på tvers av livselskapene, og at det i utgangspunktet ikke er rimelig at retten
til overskudd skal settes til side for en lengre periode for en fripolisekunde i Silver enn
for en fripolisekunde i et annet livselskap. En tilsidesettelse av kundenes
overskuddsrett i 20 år er etter departementets syn under enhver omstendighet ikke
rimelig.

Silver har anført at andre livselskaper har løpende ytelsesordninger i tillegg til
fripoliser, og dermed får et lavere gjennomsnittlig egenkapitalbidrag enn Silver.
Finansdepartementet er enig med Finanstilsynet i at det er egenkapitalbidraget på
samme type kontrakter som må sammenlignes. Gitt at egenkapitalbelastningen for
oppreservering av fripoliser blir høyere enn egenkapitalbelastningen for oppreservering
av løpende kontrakter, vil egenkapitalbelastningen for et selskap der fripoliser utgjør
størstedelen av forpliktelsene, bli større enn egenkapitalbelastningen for et selskap med
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en lavere andel fripoliser. Etter departementets vurdering er det derfor heller ikke
urimelig at egenkapitalbidraget, målt som andel av for eksempel totalt
oppreserveringsbehov, totale kundeforpliktelser eller egenkapital, kan forventes å bli
høyere i selskaper med relativt stort innslag av kontrakter med hayt
oppreserveringsbehov enn i selskaper med relativt lavt innslag av slike kontrakter.

Silver har anført at en oppreserveringsplan på syv år ikke vil være i samsvar med
departementets grunnleggende krav til rimelighet, jf. departementets brev til
Finanstilsynet 27. mars 2014. Departementet viser til at retningslinjene er basert på en
avveining mellom hva selskapet er i stand til å yte i egenkapitalbidrag og hensynet til at
kundenes overskuddsrett ikke bør settes til side for en altfor lang periode. Etter
departementets syn vil ikke en opptrappingsplan basert på de generelle retningslinjene
om maksimum syv år og minimum 20 pst egenkapitalbidrag være urimelig, selv om en
slik plan vil kunne innebære at forventet egenkapitalbidrag på enkelte kontrakter blir
vesentlig høyere enn 20 pst.

Silver anfører også at en kortere oppreserveringsperiode betyr lavere forventet
avkastning, fordi en må ta mer av bufferkapital og deretter selskapskapital, og dette
fører til at en må investere mer forsiktig. En lengre oppreserveringsperiode vil følgelig
også være i kundenes interesse. Departementet ser det slik at selv om det kan være
utsikter til meravkastning ved en lengre oppreserveringsperiode, vil en lengre
oppreserveringsperiode først og fremst bidra til at selskapets forventede
egenkapitalbidrag reduseres. Departementet slutter seg her til Finanstilsynets
vurdering.

Silver har videre anført at kravet til linearitet i opptrappingsperioden bør frafalles.
Departementet er enig med Finanstilsynet i at kravet til linearitet må opprettholdes, for
å sikre progresjonen i opptrappingen og sikre overholdelse av oppreserveringsplanen.

Departementet slutter seg til Finanstilsynets vurdering av at Silver ikke bør få samtykke
til å bruke 20 år på nødvendig styrking av premiereserve for forsikringsforpliktelsene.
Finansdepartementet opprettholder Finanstilsynets vedtak om avslag på søknaden fra
Silver om samtykke til 20 års opptrappingsplan. Dette vedtaket kan ikke påklages, jf.
forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Med hilserk,  „»
t„..„

Geff ikvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Gjenpart: Finanstilsynet
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