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Høringssvar — lovreg ler Solvens II

Nærin2slivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til Finansdepartementets høringsbrev av
24.10.2011 vedlagt Finanstilsynets horingsnotat om gjennomføring av Solvens Hi norsk rett.

Generell kommentar
Solvens II bygger på en forutsetning om at selskapene kan styre renterisikoen gjennom å
investere i eiendeler med tilsvarende rentefølsomhet som forpliktelsene. En utfordring i så
måte er det svært begrensede tilbudet på lange papirer i det norske markedet.

Som NHO har pekt på ved tidligere anledninger vil det være en betydelig fordel for norsk
økonomi å utvikle et marked for lange fastrenter i norske kroner.

Merknad
Når det gjelder forslag til endringer i forsikringsvirksomhetsloven og tilpasning av gjeldende
bestemmelser om forsikringstekniske avsetninger forutsetter vi at eventuelle endringer ikke
svekker kundehensynet.

Vi har videre følgende merknader til Finanstilsynets forslag til regulering av
pensjonsforetak.

Vi støtter at Solvens II-regelverkets bestemmelser om kapitalkrav ikke skal innføres for
pensjonskasser når det i EU arbeides med nye, bindende kapitalkrav for pensjonskasser som
vil kunne foreligge kort tid etter at Solvens II trer i kraft. Som Finanstilsynet påpeker, har
pensjonskassene heller ikke hatt anledning til å forberede seg på solvenskravberegninger mv.
på samme måte som livsforsikringsselskapene.



Kapitalforvaltningsforskrifiens kvantitative begrensninger foreslås videreført for
pensjonskassene, når de skal oppheves for livsforsikringsselskapene.
NTIO mener kapitalforvaltningsforskriftens kvantitative bestemmelser bør avvikles o2så for
pensjonskasser og det bør også tas skritt for å tilpasse de kvalitative krav til risikostyring og
internkontroll til pensjonskassenes faktiske virksomhet og kompleksitet.
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