
FORDUNDET

Finansdepartementet

Finansmarkedsavdelingen

Postboks 8008 Dep

0030 Oslo

Vår ref.: GSA Oslo, 06.01.2012

Høringsuttalelse fra Finansforbundet på Solvens II

Det vises til brev fra Finansdepartementer datert 24. oktober 2011 med tilhørende vedlegg,

hvor det bes om eventuelle kommentarer til det materielle innholdet i høringsnotatet

vedrørende gjennomføringen av Solvens II i norsk rett.

Det er positivt både for finansnæringen og samfunnet som helhet at finansnæringen er solid.

Økt innsyn i hvordan finansiell virksomhet drives vii gi positive sideeffekter utover formålet

for Solvens regelsetttene.

Finansforbundet beklager at arbeidstakerperspektivet ikke er tilstede i høringsnotatet fra

Finanstilsynet og at det heiler ikke er bemerket i oversendelsesskrivet fra

Finansdepartementet. Vi etterlyser en nærmere vurdering av dette. Det er viktig at lovgiver

har et helhetsperspektiv for rammelovgivningen til næringen og dette inkluderer indirekte

og direkte konsekvenser for arbeidstakerne i berørte virksomheter.

Finansforbundet er av den oppfatningen at det over tid har vært turbulente og pressede

tider for finansnæringen. En fullharmonisering av Solvens II i form av lov og forskrift, slik det

legges opp til vil blant annet medføre økt press på bedriftene i forhold til innrapportering og

compliance. Dette er uheldig og i den grad det kan avhjelpes, så bør derfor særnorske krav

og implementeringstidspunkter tidligere enn nødvendig unngås. Norge bør ikke pålegge

norske virksomheter særnorske krav som fører til negativ konkurransevridning. Dette vilie

videre være ytterligere problematisk for noen av de større selskapene med nordiske

forankring.

Videre vil implementeringen av Solvens II ha som en indirekte konsekvens at store

omkostninger knyttet til etterlevelse av regelverket (compliance) pålegges virksomhetene og

presset på arbeidstakerne økes. Det er viktig for samfunnet at disse økte omkostninger ikke

medfører et ytterligere økt fokus på personalkostnader og tap av arbeidsplasser. Lovgiver

burde bernerke dette i lovforarbeidene.
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Vi forstår det dit hen at Finanstilsynet mener en forordning med nivå 2-bestemmelser vil

kunne erstatte gjeldende forskrift om godtgjørelsesordninger og at det er viss forskjell i

materiell utforming. Finansforbundet er sterkt skeptisk tii at lovgiver foretar endringer på

områder som tilfaller den frie forhandlingsretten mellom partene i arbeidslivet. Det må

tydeliggjøres at dette er unntak fra hovedregelen og at det kun får anvendelse for svært få

av arbeidstakerne. Tidligere rundskriv fra Finanstilsynet har vært noe uklare på dette punkt.

Hvis selskaper som sjøtrygdelag og brannkasser skal omfattes av Solvens II, er det viktig at

man  ser på størrelsen og egenarten av selskapene. Det blir vanskelig for slike selskaper med

få ansatte å overleve de økte compliancekostnadene Solvens Il vil medføre. På  den  annen

side ser Finansforbundet behovet for likebehandling av selskaper som konkurrerer i samme

marked.

Dersom det viser seg at reglene får negative konsekvenser, bør myndighetene følge opp med

relevante tiltak, eller stille krav til næringen om tilsvarende. Dette og enkelte andre

usikkerhetsmomenter omkring endelig utforming av EUs regelverk tilsier at implementering

av Solvens Il bør skje gradvis med rimelige overgangsperioder.

Med vennlig hilsen

FINANSFORBUNDET

UltA,

Jorunn Berland

forbundsleder
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