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Høringssvar – utkast til lovregler tilpasset Solvens II. 
 
Det vises til brev fra Finansdepartementet av 24. oktober 2011 m /vedlegg. 

 
Innledning 
 
Bud og Hustad Forsikring Gjensidig, Havtrygd Gjensidig Forsikring og Nordlys Forsikring Gjensidig 
er sjøforsikringsselskap med en bruttopremie på 224 mill. kr. og en samlet egenregning på 48 mill. 
kr. Fiskerinæringen står for det vesentlige av premievolumet. Vi har videre et samarbeid med 
Gjensidige. 

 
Alle tilbydere av sjøforsikring opererer i et internasjonalt marked, og derav sterk konkurranse. Selv 
om vi ikke er aktiv på det internasjonale marked, møter vi konkurranse derfra via meglere o.s.v. 

Derfor er det viktig at våre rammebetingelser ikke er dårligere enn våre utenlandske konkurrenter. 
 
Vi ser det som positivt at Solvens II regelverket ytterligere bidrar til å sikre soliditet i norske så vel 
som internasjonale forsikringsselskaper. Imidlertid er det viktig for slike selskap som våre at det er 

et proporsjonalitetsprinsipp spesielt knyttet til de kvalitative kravene regelverket stiller.  
 
Vi er enig i prinsippet om fullharmonisering slik Solvens II direktivet bygger på, og at dette 
innarbeides i det norske regelverket. 
 
Egen forsikringslovgivning 

 
I pilar 2 er det blant annet lagt opp til felles regulering for bank og forsikring. I og med at det er så 
stor forskjell på bankvirksomhet og forsikringsvirksomhet, er det sterkt å anbefale at det rent 
reguleringsmessig blir et skille. 
 
Risikostyring og internkontroll 
 

Våre selskap er av en slik størrelse at det i utgangspunktet kvalifiserer for direktivets 

unntaksbestemmelser ved at selskapet i prinsippet kan unntas kravene. Finanstilsynet har 
imidlertid lagt opp til at alle forsikringsselskap uavhengig av størrelse skal underlegges Solvens II-
regelverket også uten mulighet for Finansdepartementet eller Finanstilsynet til å kunne gi 
dispensasjon.  
 
Selv om Finanstilsynet er klar på at forholdsmessighetsprinsippet skal praktiseres mener vi det bør 

inntas en bestemmelse om at dispensasjon fra regelverket kan gis enten av Finansdepartementet 
eller Finanstilsynet. Dette da det i praksis vil kunne oppstå situasjoner hvor det vil kunne være 
naturlig å innvilge unntak fra et omfattende og komplekst regelverk i enkeltsaker. Vi kan ikke se 
ulempen med å inkorporere muligheten for dette i lovverket. Mulighet for å innvilge unntak vil også 
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bidra til lik internasjonal konkurranse dersom andre lands myndigheter åpner for en slik 

dispensasjonsadgang.  

 
Videre mener vi det bør inntas et unntak i lovverket for små forsikringsselskap knyttet til kravet 
om intern revisjon da dette vil være unødig kostnadskrevende sett i forhold til nytten. Som et 
alternativ til intern revisjon for disse selskapene kan en bekreftelse fra ekstern revisor etter dagens 
praksis eventuelt opprettholdes. Oversikteligheten i små selskap og det faktum at ekstern revisor i 
stor grad vil være innom de sentrale deler av etablert intern kontroll i sitt arbeid bør gjøre dette 

forsvarlig. I tillegg har selskapene oppfølging og overvåking i form av kontrollorganer som 
revisjonsutvalg og kontrollkomité. 
 
Forholdsmessighetsprinsippet vil være et viktig prinsipp for våre selskap på grunn av sin størrelse 
og bemanning. Det er viktig at kravene til risikostyringsfunksjon, compliancefunksjon og 
aktuarfunksjonen kan praktiseres slik at disse i mindre selskaper kan utføres av personer som også 

har andre funksjoner i selskapet. I tillegg bør slike funksjoner om nødvendig kunne outsources. 
Videre bør mindre selskap også generelt kunne ha noe enklere etablert intern kontroll enn de 
større og mer komplekse selskapene - dette oppfatter vi at høringen legger til rette for.  
 
Våre selskap har en solid kapitalbase. Dette må det tas hensyn til når det gjelder regulering av 

risikostyring og internkontroll. Derfor må bestemmelsen tolkes på en fornuftig måte, slik at en ikke 
påfører unødvendig arbeid og kostnad. 

 
Sjøforsikringsselskap og sjøtrygdelag 
 
Vi er kritisk til den forskjellsbehandling det er mellom sjøforsikringsselskapene og gjensidige 
sjøtrygdelag underlagt Lov om sjøtrygdelag av 1953. I høringsforslaget er det foreslått en 5 års 
frist for etterlevelse av Solvens II regelverket for disse. I lys av dette mener vi dette ytterligere 
underbygger at det bør kunne gis unntak fra deler av regelverket for de mindre 

forsikringsselskapene som skissert over. Dette vil også i noen grad bidra til å redusere den 
konkurransevridning som har oppstått. 
 
 
Med hilsen 
 
Bud og Hustad Forsikring Havtrygd Gjensidig Forsikring       Nordlys Forsikring Gjensidig 

 
Palmer Sjåholm   Helge Rong    Kjell Iversen 

Adm.dir.    Adm.dir.     Adm.dir. 
Tlf.: 71 26 67 00 kontor  Tlf.: 55 55 74 00 kontor   Tlf.: 75 54 40 88 kontor 

Tlf.: 71 26 67 04 direkte  Tlf.: 55 55 74 01 direkte   Tlf.: 75 54 40 80 direkte 

Mobil: 915 70 704   Mobil: 45 66 70 75    Mobil: 906 21 837 

 

sjaholm@budoghustad.no  rong@havtrygd.no    iversen@nordlysforsikring.no 
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