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1. Innledning
Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 19.12.2008.

Nedenfor følger Kredittilsynets høringsuttalelse til Banklovskommisjonens utredning NOU
2008: 20. Det følger også med et vedlegg til høringsuttalelsen med kommentarer og forslag til
endringer av lovutkastet av mer teknisk og/eller detaljert art.

Kredittilsynets høringsuttalelse tar utgangspunkt i utredningens systematikk og er knyttet til
følgende punkter/kapitler:

• 5.3.1-5.3.4 kjerneområdet, grense mot annen forsikring og tilleggstjenester
• 5.3.5 kontoordninger
• 5.3.6 salg av andre produkter
• 5.4 krav om konsesjon
• kapittel 6 risikostyring og kapitalforvaltning
• kapittel 7 forsikringstekniske avsetninger
• 8.2.1-8.2.3 premietariffer og premier
• 8.2.4 utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer

Kredittilsynets høringsuttalelse ble behandlet i Kredittilsynets styre den 18.03.2009.

Kredittilsynet er positive til Banklovkommisjonens  intensjon om å gi mer  utfyllende regler for
skadeforsikringsselskaper i forsikringsvirksomhetsloven. Imidlertid  mener  Kredittilsynet at
lovforslaget har en for stor detaljgrad  og stiller spørsmål  ved om ikke forslaget går for langt i å
legge regler  fra forskriftene over i loven.

2. Kjerneområdet ,  grense mot annen forsikring og tilleggstjenester  (5.3.1-5.3.4)
Banklovkommisjonen foreslår en definisjon av skadeforsikring som lyder:  "Som skadeforsikring
regnes forsikring mot skade eller tap av ting, rettigheter eller andre fordeler, og forsikring mot
erstatningsansvar eller kostnader, samt ulykkesforsikring, sykeforsikring og annen
personforsikring som ikke er livsforsikring"  (lovforslagets § 12-1 første ledd annet punktum).
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Kredittilsynet kan ikke se at definisjonen har selvstendig betydning utover lovens regler om
hvilke type forsikring skadeforsikringsselskaper og livsforsikringsselskaper kan drive, jfr
forsikringsvirksomhetslovens § 1-3. Innføres det en definisjon av skadeforsikring i loven mener
Kredittilsynet at den bør endres slik at definisjonen ikke er snevrere enn definisjonen i fal § 1-1
annet ledd som også omfatter "annen forsikring som ikke er personforsikring". Kredittilsynet
legger vekt på at definisjonen kan begrense skadeforsikringsselskapenes mulighet til
produktutvikling og at definisjonen i denne sammenheng bare kan gjøres gjeldende for norske
forsikringsselskaper. Det vises i den sammenheng til EU Kommisjonens tolkningsuttalelse om
fri tjenesteyting og allmenne hensyn innefor forsikringssektoren I. Det vises spesielt til det som
er sagt på side 11, om såkalte kapitaliseringsprodukter.

Banklovkommisjonen foreslår å opprettholde det særnorske kravet om at
kredittforsikringsvirksomhet må drives i egne selskaper. Kredittilsynet antar at når Solvens II
gjennomføres i norsk rett vil dette særnorske kravet måtte oppheves. Kredittilsynet mener at
forskjellen i risikoeksponeringen mellom kredittforsikring og øvrige skadeforsikringer bør
ivaretas ved soliditetskrav. Kredittilsynet vektlegger at norske forsikringsselskaper skal gis
samme konkurransemessige betingelser som utenlandske konkurrenter. Dette innebærer at
begrensninger som ikke følger av skadeforsikringsdirektivene oppheves med mindre særlige
forhold gjør seg gjeldende. Dersom separasjonsprinsippet videreføres bør det vurderes om
kundekredittforsikring kan tillates også i ordinære skadeforsikringsselskaper.

3. Kontoordninger  (selvforsikringsordninger ) (5.3.5)
Banklovkommisjonen foreslår at skadeforsikringsselskapenes administrasjon av
selvforsikringsordninger skal reguleres særskilt i forsikringslovgivningen. I en ren
selvforsikringsordning er kunden selv økonomisk ansvarlig for å dekke erstatningsforpliktelser
for skader som rammer kunden selv eller de personer eller virksomheter kunden representerer.
Forsikringsselskapet kan etter nærmere avtale forskuttere erstatningsutbetalingene, og skal i så
fall kreve at kunden betaler erstatningene enten ved et forhåndinnbetalt beløp eller ved et
regresskrav i etterkant, jf § 12-3 fjerde ledd i lovforslaget. Forsikringsselskapet har ingen
forsikringsrisiko men vil kunne ha en kredittrisiko mot kunden.

Lovforslaget kan etter sin ordlyd leses slik at selvforsikringsordninger også kan omfatte
lovpålagt forsikring som for eksempel yrkesskadeforsikring. På side 114 i utredningen legger på
den annen side Banklovkommisjonen til grunn at selvforsikringsordninger ikke bør kunne
omfatte lovpålagte forsikringer som dekker skader på tredjemenn. Kredittilsynet er enig i dette.
Kredittilsynet har også tidligere meddelt skadeforsikringsselskapene at det inntil videre ikke
tillates at lovpålagte forsikringer omfattes av kontoordninger og begrunnet dette med at slike
ordninger vil være i strid med spesiallovgivningen for yrkesskader og bilansvar dersom disse
stiller krav om forsikringsdekning.

Lovpålagte forsikringer som ansvarsforsikringer innen motorvogn og yrkesskadeforsikringer er
dessuten langhalede, dvs. en type forsikringer, som det tar lang tid, opptil 20 år, å foreta det
endelige erstatningsoppgjøret for. I løpet av en så lang tidsperiode kan man for eksempel risikere
at innehaveren av kontoordningen er gått konkurs og dermed ikke har midler til disposisjon
overfor et regresskrav fra forsikringsselskapet. Konsekvensen er at forsikringsselskapet blir
sittende med sluttregningen.

Hvis man åpner for selvforsikringsordninger for obligatorisk forsikringer, vil også utenlandske
forsikringsselskaper kunne tilby dette. Kredittilsynet er kjent med at det i
selvforsikringsordninger som tilbys av utenlandske forsikringsselskaper stilles krav om

1 Se spesielt del 11 om EF doktrinen om allmenne hensyn på side 8 fig
h ://eur-lex.euro a.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri°CELEX:32000Y0216 01 :EN:NOT
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tilstrekkelig saldo på kundekonto før erstatning utbetales. Kredittilsynet kan kreve fremleggelse
av avtaler og utføre stedlige tilsyn også hos filialer av utenlandske selskap. I praksis vil
imidlertid både Kredittilsynet og andre norske myndighetsorganer i liten utstrekning ha mulighet
for innsyn i avtaler om selvforsikringsordninger som norske kunder (foretak eller institusjoner)
inngår med utenlandske forsikringsselskap, og som omfatter obligatoriske forsikringer.

Kredittilsynet vil videre påpeke at selvforsikringsordninger vil være en type virksomhet som
også kan komme til å innebære betydelige tilsynsmessige utfordringer. Bl.a. av denne grunn
stiller Kredittilsynet spørsmålet om det bør være en forutsetning for selskapenes adgang til å
drive slik virksomhet at denne er begrenset i forhold til omfanget av selskapets
forsikringsvirksomhet.

4. Forsikringsselskapenes salg av andre produkter  (5.3.6)
Banklovkommisjonen forslår å gjøre deler av forsikringsformidlingsloven gjeldene for
skadeforsikringsselskaper som selger andre forsikringsselskapers produkter. Dette forutsetter i
tilfelle endringer i forsikringsformidlingsloven § 1-1 nr. 1.

Kredittilsynet legger til grunn at man i direktiv 2002/92/EF artikkel 2 nr. 3 andre ledd tar sikte på
å unnta et forsikringsselskaps formidling av andre selskapers produkter. Som nevnt i utredningen
har den samme tolkning blitt lagt til grunn av de andre nordiske landene. Det er derfor mye som
taler for at det vil være i strid med direktivet hvis man gjør deler av forsikringsformidlingsloven
gjeldende for skadeforsikringsselskaper.

Kredittilsynet antar at forholdet til forsikringsformidlingsdirektivet vil vurderes nærmere i
proposisjonen. Formålet med direktivet er å verne forbrukerne. De reglene Banklovkommisjonen
har foreslått i lovutkastets § 12-5 tar også sikte på å styrke forbrukervernet. Forbrukervernaspektet
kan derfor være et moment i vurderingen av om man i norsk rett kan ha regler som ikke er i
overensstemmelse med forsikringsformidlingsdirektivet.

Kredittilsynet er videre usikker på om det vil ha praktisk betydning om deler av
forsikringsformidlingsloven gjøres gjeldende for forsikringsselskaper. Forsikringstaker skal ha
samme informasjon om forsikringsavtalen uavhengig av hvem som er siste distribusjonsledd i
kjeden. Et alternativ kan være å ta inn en bestemmelse i forsikringsavtaleloven som utrykkelig
fastslår at forsikringstaker tydelig skal informeres om hvilket forsikringsselskap som påtar seg
forsikringsrisikoen.

5. Krav om konsesjon (5.4)
Kredittilsynet er enige i at det ikke bør være anledning til å tilby forsikringer som skal dekke
kundens ansvar for overtredelsesgebyr eller bøter som følge av lovbrudd. Kredittilsynet mener
imidlertid at begrepet som er brukt i lovforslagets § 12-1 fjerde ledd "  ærbarhet eller
rettsordenen for øvrig"  er uklart. Det vil etter tilsynets mening være mer hensiktsmessig å
benytte en formulering som mer direkte gir uttrykk for hvilke type forsikringer man her ønsker å
forby, eksempelvis "forsikringer mot oppdagelsesrisiko ved regelverksbrudd".

Kredittilsynet vil også peke på uttrykket  "departementet finner" i  lovforslaget. Etter ordlyden
kan det virke som om det skal være opp til forvaltningens (departementets) frie skjønn å
bestemme om en forsikring er  "i strid med ærbarhet eller rettsordenen for øvrig".  Hvis denne
vurderingen skal være opp til forvaltningens frie skjønn vil det være vanskeligere for domstolene
å underkjenne forvaltningens standpunkt. Det bør derfor avklares i hvilken grad man her har
ment å avskjære domstolens kompetanse til å overprøve forvaltningens vurdering. Kredittilsynets
utgangspunkt er at domstolen fullt ut bør kunne prøve forvaltningens standpunkter og at det er
unntak fra dette må begrunnes. Med en formulering som foreslått over, vil for øvrig denne
problemstilling bortfalle da forbudet ikke utformes skjønnsmessig.
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Kredittilsynet vil for øvrig vise til brev av 08.04.2008 til Finansdepartementet, der det redegjøres
for at virksomhet som omfatter erstatningsordninger mot fartsbøter m.m. så langt Kredittilsynet
erfarer ikke lenger drives i Norge. Hverken av norske selskaper eller av utenlandske selskaper inn
i Norge.

6. Risikostyring og kapitalforvaltning  (kapittel 6)
Etter Kredittilsynets vurdering er forslaget i § 12-10 om risikostyring i tråd med de overordnede
prinsipper for risikostyring som er gitt i EU Kommisjonens forslag til Solvens II direktivet. Det
bør vurderes om bestemmelsen om risikostyring også skal gjøres gjeldende for
livsforsikringsselskaper og pensjonskasser. Det bør samtidig vurderes å flytte lovens § 6-6 om
forsvarlig kapitalforvaltning til henholdsvis kapittel 9 og 12.

Kredittilsynet har også enkelte kommentarer til bestemmelser der Banklovkommisjonen ikke har
foreslått endringer.

I brev fra Finansdepartementet 13.03.2009 har Kredittilsynet fått i oppdrag å vurdere om det er
behov for endringen i kapitalforvaltningsforskriftene. Kredittilsynet kommer med en vurdering på
bakgrunn av dette brevet senere, men vil likevel i denne høringsuttalelsen kommentere noen av
Banklovkommisjonens forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriften for
skadeforsikringsselskaper.

Banklovkommisjonen foreslår endringer i forskriften slik at begrepsbruken blir bedre tilpasset
terminologien i skadeforsikring.  Kredittilsynet er enig i at det er behov for å endre endel begreper,
men mener begrepsbruken i forskriftene for liv og skade så langt som mulig bør være lik.
Kredittilsynet mener at begrepet  "bufferkapital"  ikke er uegnet i skadeforsikring,  og viser til at
begrepet benyttes og er klart definert i Kredittilsynets stresstester.

Kredittilsynet foreslår at reglene for bruk av derivater til effektivisering og sikring gjøres mer like,
fordi det i praksis kan være vanskelig å definere under hvilket formål derivatbruken skal
kategoriseres. Det vil blant annet være avhengig av om man ser på virkningen på instrumentnivå
eller på aggregert nivå. Kredittilsynet foreslår at kravet om notering av underliggende fjernes.
Selskapene bør kunne bruke unoterte derivater knyttet til likvide, men unoterte, underliggende for
effektiviseringsformål. Det er særlig aktuelt for renteforvaltning. Kredittilsynet foreslår imidlertid
at kravene om pålitelig verdiberegning også skal gjelde ved sikring. Det vises til nærmere
redegjørelse i vedlegget.

Den øvre grensen på 10 % for plasseringer i ett enkelt  UCITS -fond er ikke foreslått endret av
Banklovkommisjonen .  De risikospredningskrav som er gitt i  UCITS-direktivet er etter
Kredittilsynets oppfatning tilstrekkelige ut fra en forsvarlighetsvurdering. Markedsrisikoen vil
avhenge av type fond,  og ikke av  hvor  mange enkeltfond selskapet er eksponert i. Når det gjelder
kredittrisiko viser Kredittilsynet til verdipapirfondsreguleringen som blant annet med bruk av
depotbank skal gjøre risikoen for tap som følge av mislighold fra forvaltningsselskapet liten.
Kredittilsynet er ikke kjent med at det i dette segment har forekommet kriminell virksomhet som
har påført andelseiere betydelig tap. Kredittilsynet antar at risikoen for investeringer i strid med
mandatet og kriminelle handlinger som påfører andelseiere betydelige tap er liten .  For å innfri et
mål om en god langsiktig netto porteføljeavkastning er det svært viktig å holde
forvaltningskostnadene og administrasjonskostnadene på et akseptabelt nivå og å unngå
unødvendige kostnader som ikke kan forsvares med en tilsvarende økt avkastning eller for å
ivareta hensynet til sikkerhet,  risikospredning eller likviditet .  Selskap hevder at de som følge av
investeringsbeløp av en viss størrelse oppnår meget gunstige betingelser på forvaltningshonorar
ved investering i verdipapirfond.  Ved spredning på mange fond er det vanskelig å oppnå samme
gunstige betingelser . Når det  gjelder kontrollen, vil styret  i det enkelte selskap ,  her som ellers, ha
ansvar for å sette forsvarlige rammer for kapitalforvaltningen.
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Både i gjeldende forskrift og i forslaget til ny formulering unntas statsobligasjonsfond
(verdipapirfondet etter vedtektene utelukkende skal plassere i fordringer som omfattes av § 3-1
nr. 1 og 2) fra begrensningsreglen på 10 % forutsatt at de er UCITS-fond. De norske
statsobligasjonsfondene er imidlertid ikke UCITS-fond slik at unntaket i
kapitalforvaltningsforskriften etter sin ordlyd ikke får anvendelse likevel på
statsobligasjonsfondene som markedsføres i Norge. Det antas at dette ikke har vært intensjonen.
Kredittilsynet viser til nærmere redegjørelse i vedlegget. Finansdepartementet har bedt om at
dette og begrensningen på UCITS-fond, samt regelverket for derivater, tas opp i forbindelse med
gjennomgangen av forskriften.

7. Forsikringstekniske avsetninger  (kapittel 7)
Når det gjelder forsikringstekniske avsetninger har Kredittilsynet kommentarer til
Banklovkommisjonens vurderinger av de enkelte avsetningskomponentene. Kommentarene er
inntatt i vedlegget. Kredittilsynets kommentarer innebærer verken omfattende endringer av
lovforslaget eller representerer noen stor uenighet hva angår bestemmelsene om
forsikringstekniske avsetninger sett under ett.

8. Premietariffer og premier  (8.2.1-8.2.3)
Banklovkommisjonen har foreslått krav om at selskapet skal ha premietariffer for standardiserte
produkter slik at kunder som etterspør slike forsikringer kan gis opplysninger om premienivå
mv. Kredittilsynet legger til grunn at en kunde som etterspør slik informasjon vil ha krav på
innsyn i premietariffene, slik at det vil være mulig å sammenholde denne informasjon fra flere
selskaper. Kredittilsynet støtter dette forslag ut fra konkurransehensyn.

Det foreslås i utkastets § 12-8 annet ledd at et skadeforsikringsselskap kan avtale at årlig premie
for en forsikring ikke skal økes i løpet av en periode på fire år. Dette forslag er ikke helt i tråd
med bestemmelsen i forslaget i § 12-7 annet ledd som pålegger selskapet å foreta endringer i
premier som ikke er betryggende. Kredittilsynet kan heller ikke se at det er behov for, eller
ønskelig (betryggende), at skadeforsikringsselskapet gis en eksplisitt adgang i
forsikringsvirksomhetsloven til å inngå flerårig avtaler hvor selskapet ikke forbeholder seg retten
til å justere premien årlig.

9. Utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer  (8.2.4)
Banklovkommisjonen har foreslått å lovfeste en gjensidig utlikningsordning mellom
skadeforsikringsselskapene for nødvendighetsforsikringer. Kredittilsynet mener det er
problemstillinger som må avklares før man tar endelig stilling til om en slik ordning bør lovfestes.
For det første er det uklart om ordningen skal være selvbærende og ikke kryssubsidieres av
selskapenes øvrige kunder. For det andre er det etter det Kredittilsynet forstår de forsikringer
selskapet avslår på bakgrunn av forsikringsavtalelovens (fal.) § 3-10 som er tenkt å kunne inntas i
utlikningsordningen. Det bør derfor klargjøres om forsikringstakere som er sagt opp med hjemmel
i fal. § 4-3 første punktum, uten at det er snakk om svik, skal ha rett til å bli med i
utlikningsordningen. Hvis svaret er ja vil det medføre at en forsikringstaker i utlikningsordningen
ikke vil kunne sies opp med hjemmel i fal. § 4-3 med mindre det foreligger svik.

Kredittilsynet reiser også spørsmål til om det er kurant å kreve medlemskap i utligningsordningen
for aktører fra andre stater i EØS-området. Departementet bør foreta en grundig vurdering av
utligningsordningens forhold til EØS reglene før lovforslaget på dette punkt fremmes. Det vises
til Kredittilsynets nærmere kommentarene på dette punkt i vedlegget. Dersom departementet
finner at utligningsordningen i relasjon til EØS regelverket ikke kan omfatte utenlandske selskap
som driver filialvirksomhet inn i Norge, vil det kunne virke konkurransevridende til ulempe for
norske selskap. Det nevnes i denne sammenheng at det ikke et helt skarpt skille mellom selskaper
som driver filialvirksomhet i Norge og de som driver grensekryssende virksomhet inn i Norge.
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Det legges til grunn at Kredittilsynet vil få  anledning til å komme tilbake med innspill hvis/når
det med hjemmel i forslagets §  12-19 siste ledd skal gis nærmere regler om utlikningsordningen.

10. Avsluttende merknad
Kredittilsynet har merket seg at utredningen inneholder noen faktiske feil. Kredittilsynet er åpne
for å bistå nærmere med en avklaring rundt dette i møte, eller på annen måte. Som et eksempel
kan nevnes at avløpstiden for marineforsikring normalt er lengre enn figur 6.1 på side 124 i
utredningen skulle tilsi. Marine er et typisk eksempel på langhalet forretning, men Gjensidige
Forsikring, som tallene er hentet fra, har en liten og atypisk portefølje som i hovedsak består av
norsk kystkasko.

For Kredittilsynet

jørn Skogstad Aamo
edittilsynsdirektør

Y"7! a L-{

411L
Emil Steffensen
avdelingsdirektør

I vedlegg
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VEDLEGG TIL HØRINGSUTTALELSEN TIL NOU  2008: 20

Kommentarer og forslag til lovutkastet av mer teknisk og/eller detaljert art

Til pkt .  5.3.1 - 5.3.4 Kjerneområdet ,  grense mot annen forsikring og tilleggstjenester
Forslaget til lov bør vurderes i forhold til strukturen i forsikringsvirksomhetsloven jfr. bla
kapittel 1, 2 og 6 i loven som inneholder regler som overlapper lovforslaget.

I lovforslagets § 12-1 første ledd, første punktum, fremgår det at tillatelse til å drive
skadeforsikringsselskap gir adgang til å overta forsikringer som regnes som skadeforsikring. Slik
Kredittilsynet ser det følger dette også av forsikringsvirksomhetsloven (fvl) § 1-3 annet ledd,
første punktum.

Det samme gjelder forslagets § 12-1 annet ledd. Her fremgår det at skadeforsikringsselskaper
ikke kan overta kredittforsikringer, hvilket også følger av fvl § 1-3, annet og tredje ledd.

I lovforslagets § 12-1 annet ledd er det angitt at bestemmelsen bare gjelder i den grad selskapet
ikke har adgang til å overta kredittforsikringer etter tillatelse gitt i selskapets hjemland.
Kredittilsynet vil bemerke at i dag angis regler som kommer til anvendelse overfor utenlandske
selskaper i filialforskriften. Det skaper uklarheter dersom denne regelverksteknikk ikke
gjennomføres konsekvent.

Når det gjelder forholdet til livsforsikring, fremgår det i forslagets § 12-2 første ledd at
skadeforsikringsselskap med tillatelse til å overta personforsikringer som ikke er livsforsikring
også kan (når annet ikke er fastsatt i tillatelsen) overta livsforsikringer i form av rene
risikoforsikringer, som etter avtalen er av høyst ett års varighet og gir rett til utbetaling av
erstatning som engangsbeløp. Slik Kredittilsynet ser det, strider denne ordlyden mot fvl § 1-3
annet ledd, annet punktum og § 8 i forskrift 18. september 1995 nr 797 om inndeling i
forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling, jf. fvl § 17-2 annet ledd.

Etter gjeldende rett kan et skadeforsikringsselskap overta livsforsikringer av høyst ett års
varighet etter tillatelse fra Kredittilsynet. Slik forslaget i § 12-2 første ledd er utformet, synes det
ikke lenger å være krav om slik tillatelse dersom skadeforsikringsselskapet på et tidligere
tidspunkt er gitt tillatelse til å overta personforsikringer som ikke er livsforsikringer. Det fremgår
ikke klart av forarbeidene at denne endringen milt tillatelsen er tilsiktet. Også kravet om at
livsforsikringen skal ha form av ren risikoforsikring av høyst ett års varighet følger av fvl § 1-3,
annet ledd.

Forholdet til livsforsikring
Utover det som er nevnt ovenfor om det lovtekniske, slutter Kredittilsynet seg til
Banklovkommisjonens vurderinger med hensyn til grensedragningen mot livsforsikring. Når det
gjelder lisensforsikring (side 99 i utredningen) har Kredittilsynet i et enkeltvedtak fra oktober
2008 klassifisert produktet som personforsikring som ikke er livsforsikring. Det ble blant annet
lagt vekt på forsikringens objektive begrensninger av dekningsomfanget samt at dekning for
dødsrisiko ikke var inkludert.

Gjenforsikring
Lovforslagets § 12-2 tredje ledd presiserer at skadeforsikringsselskaper kan gis tillatelse til å
overta gjenforsikringer innen livsforsikring. Ved gjennomføringen av gjenforsikringsdirektivet i
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norsk rett ble presiseringen om at skadeforsikringsselskaper kan overta gjenforsikring innenfor
tildelte klasser i begrenset omfang lovfestet , jf. fvl §  1-3 annet ledd siste punktum.  Forslaget §
12-2 tredje ledd strider således mot nevnte bestemmelse og mot gjenforsikringsdirektivet.

Til pkt.  5.3.5 Kontoordninger  (selvforsikringsordninger)
Banklovkommisjonen legger til grunn at rene kontoordninger, der selskapet ikke tar noen
forsikringsrisiko, ikke skal betraktes som forsikringsvirksomhet. Det samme gjelder der
selskapet kun har et gjenforsikringsansvar. I forsikringsvirksomhetsloven § 1-2 er det sagt at
forsikringsvirksomhet bare kan drives av forsikringsselskaper og pensjonskasser. På denne
bakgrunn mener Kredittilsynet at det bør klargjøres om et foretak eller enkeltperson skal kunne
tilby tjenester som administrator av en kontoordning, selv om foretaket/enkeltpersonen ikke har
konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet. Kredittilsynet forutsetter under enhver omstendighet
at det ikke skal være mulig å tilby tjenester som administrator av en kontoordning
(selvassuranseordningen) som utjevner risikoen på flere foretak, uten at det foreligger konsesjon
til å drive forsikringsvirksomhet. Kredittilsynet legger til grunn at foretaket må ha konsesjon som
forsikringsselskap hvis det vil ta gjenforsikringsansvar for kontoordninger. Kredittilsynet ser det
som hensiktsmessig at disse spørsmålene avklares i proposisjonen.

Banklovkommisjonen har lagt til grunn at innbetalte midler forblir kundenes midler frem til
anvendelse til dekning av utbetalte erstatninger. Kredittilsynet legger til grunn at for rene
selvforsikringsordninger hvor selskapet ikke har forsikringsrisiko, skal midlene på konto holdes
utenom forsikringsselskapets regnskapsbalanse. Når det gjelder kombinerte ordninger, dvs.
ordninger som både omfatter en ren selvforsikring og en andel hvor selskapet har
forsikringsrisiko vises det til at Kredittilsynet i 2005 gav følgende uttalelse til et av
skadeforsikringsselskapene:

... inntil  videre legger Kredittilsynet til grunn at bruttopremier og brutto erstatnings-
kostnader holdes utenfor (resultat)regnskapet for ordninger /kontrakter der
forsikringsselskapet utelukkende administrererforsikringstakernes egenandeler. Denne
fremgangsmåten vil imidlertid ikke kunne benyttes for ordninger/kontrakter der
forsikringsselskapet reassurerer den mottatte foretning 100 prosent og sitter med
delkredereansvaret.

Til pkt.  5.3.6 Salg av andre produkter  -  forsikringsformidlingsloven kap. 7
I utredningen er det argumentert med at det ved en henvisning til forsikringsformidlingslovens
regler så skal det foretas en vurdering av agentens egnethet og kvalifikasjoner._I lovforslaget er
det imidlertid den som forestår ledelsen av virksomheten som skal vurderes, og ikke den enkelte
ansatte som forestår selve formidlingen. Legges lovforslagets § 12-5 tredje ledd til grunn er det i
tillegg til foretaket som sådan  "den som forestår ledelsen av virksomheten"  som omfattes av
henvisningen til forsikringsformidlingsloven kapittel 7. Kredittilsynet foreslår at  "virksomheten"
endres til  ' forsikringsformidlingsvirksomheten"  for å unngå tvil om det er selskapets øverste
leder eller den leder som faktisk er ansvarlig for forsikringsformidlingsvirksomheten som skal
egnethetsvurderes.

Etter § 7-5 første ledd er det to alternativer for at et agentforetak skal oppfylle lovens krav om
sikring av en kundes erstatningskrav mot foretaket. Andre ledd synes å være knyttet opp mot
alternativene i første ledd slik at det ikke gir mening i å unnta første ledd og ikke også samtidig
andre ledd. Det reises derfor spørsmål ved om ikke hele forsikringsformidlingslovens § 7-5 bør
unntas.
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Til kap .  6 Risikostyring  (og kapitalforvaltning)

Til § 2-4
Skillet mellom sikrings- og effektiviseringsformål
Etter hva Kredittilsynet har brakt i erfaring, er skillet vanskelig å følge i praksis. Det skyldes
blant annet at hvilket formål investeringen skal kategoriseres innenfor, avhenger av hvilket nivå
man velger å måle. Bruk av derivater for å få en valgt risiko på aggregert nivå, der en ser
på passiva- og aktivsiden samlet, kan framstå som reduksjon av risiko - sikring, mens den på
instrumentnivå kan framstå som effektivisering eller giring. Banklovkommisjonen understreker i
punkt 6.4.2 behovet for å se på risikoen på aggregert nivå:  "Fordi kapitalforvaltningen i
skadeforsikring har en klar sammenheng med den risiko som forsikringsvirksomheten innebærer,
er det av stor betydning at kapitalforvaltningsstrategi og plasseringer vurderes opp mot den
forsikringsvirksomhet som selskapet driver til enhver tid."

I punkt 6.2 beskriver Banklovkommisjonen en situasjon der en vurdering av risikoen på
aggregert nivå kan føre til at den finansielle risikoen økes:  "Dersom gjenforsikringspremien er
forholdsvis lav og selskapene ser en mulighet for gjennom kapitalplassering å oppnå en større
avkastning enn kostnadene ved gjenforsikring, vil de kunne øke sitt finansresultat ved å velge en
større andel gjenforsikring enn det de ellers ville gjort. ... Gjennom å redusere den
forsikringsmessige risiko for egen regning kan man øke den finansielle risiko uten at selskapets
totalrisiko økes  ..." Siden styring på aggregert nivå er det sentrale kan regler på instrumentnivå
være lite hensiktsmessige hvis de forhindrer effektiv risikostyring på aggregert nivå.
Kredittilsynet foreslår derfor like regler for sikrings- og effektiviseringsformål i § 2-4. Kravet til
omsettelighet som sikrer løpende mulighet til å styre risikoen i porteføljen vil være like relevant
for sikringsforretninger om ikke derivatet effektivt sikrer en eiendelspost som selskapet skal
holde til forfall. For å unngå at regler på instrumentnivå forhindrer en effektiv risikostyring på
aggregert nivå bør reguleringen av derivater på instrumentnivå i § 3-1 første ledd nr. 18 og 19
heller ikke skille mellom sikring og effektivisering. Kredittilsynet mener for øvrig at reglene i §§
2-1 til 2-3 er virkningsfulle verktøy for selskapenes styring og Kredittilsynets kontroll og at
regler som reduserer muligheten for bruk av derivater for effektivisering ikke er hensiktsmessig.

Krav om notering av underliggende
Det har vært stilt spørsmål ved om mer generelt utformede krav til kursfastsettelse av
underliggende kan stille selskapene overfor vanskelig konkrete vurderinger. Selv om det nok er
riktig, mener Kredittilsynet dette hensynet ikke bør være avgjørende i forhold til hvordan
forskriften utformes. Forskriften § 2-4 andre til fjerde ledd og §§ 2-1 til 2-3 tar nettopp sikte på å
sikre at selskapets risikonivå og bruk av derivater er forsvarlig i forhold til dets totale
risikobærende evne, kompetanse og interne kontrollsystemer. De selskapene som ikke har
kompetanse til å vurdere om en verdsettelse er rimelig, bør heller ikke anvende derivater der
verdsettelsen er vanskelig. Men de foretakene som har god kompetanse bør få anledning til å
anvende derivater selv om den konkrete vurderingen er vanskelig. For øvrig er kontroll av at
selskapets og styrets kompetanse står i et rimelig forhold til investeringsstrategien, herunder
strategier for bruk av derivater, et viktig punkt i Kredittilsynets stedlige tilsyn.

Til § 3-1  første ledd nr .  18 og 19
Dersom departementet velger å gjøre reglene for sikring og effektivisering i § 2-4 mer like, bør
det vurderes en sammenslåing av § 3-1 første ledd nr. 18 og 19.

Til § 3-2 første ledd
I ordlyden i dagens forskrifter fremstår kollektivporteføljen som en forpliktelse. Etter
Kredittilsynets vurdering er kollektivporteføljen imidlertid en portefølje av eiendeler og hører
hjemme på eiendelssiden i balansen.
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Til § 3-1 annet ledd og § 3-3 tredje ledd nr. 3
Det kan se ut som om det ikke er samsvar mellom § 3-1 annet ledd og § 3-3 tredje ledd nr. 3.
Førstnevnte bestemmer at selskapet ikke kan medregne aksjer eller annen eierandel i
datterselskaper til dekning av forsikringsmessige avsetninger i kollektivporteføljen, mens
sistnevnte gir regler om hvordan slike skal medregnes. Dette kan virke villedende ved
anvendelse av forskriften selv om sistnevnte bestemmelser kun angir at investeringer i denne
type datterselskaper unntas fra 4 prosent begrensningsregelen på enkeltrisikoer.

Til § 3-3 fjerde  ledd nr .  5. og statsobligasjonsfond
Både i gjeldende forskrift og i forslaget til ny formulering unntas statsobligasjonsfond
(verdipapirfondet etter vedtektene utelukkende skal plassere i fordringer som omfattes av § 3-1
nr. 1 og 2) fra begrensningsreglen på 10 % forutsatt at de er UCITS-fond. For at
statsobligasjonsfond skal kunne godkjennes som UCITS-fond er det et vilkår at fondet skal eie
instrumenter fra minst seks utstedelser, jf. verdipapirfondloven § 4-8 tredje ledd. Til nå har
norske statsobligasjoner ikke blitt lagt ut i så mange utstedelser som seks. For å investere i
norske statspapirer må derfor vedtektene til statsobligasjonsfond ha unntak fra
verdipapirfondloven § 4-8 tredje ledd. De faller dermed inn i kategorien nasjonale fond. De
norske statsobligasjonsfondene er således ikke UCITS-fond slik at unntaket i
kapitalforvaltningsforskriften etter sin ordlyd ikke får anvendelse likevel på
statsobligasjonsfondene som markedsføres i Norge. Kredittilsynet har derfor hittil lagt til grunn
at hovedregelen i § 3-3 med en begrensning på 4 % gjelder ved plassering i norske nasjonale
statsobligasjonsfond.

Til kap.  7 Forsikringstekniske avsetninger

Generelt
Banklovkommisjonen viser flere steder i utredningen til at utkastet til nytt kapittel 12 i
forsikringsloven innebærer  "en lovfesting av de viktigste virksomhetsregler på
skadeforsikringsområdet og en vesentlig utbygging av lovgivningen på dette området"  (side 9)
og som følge av dette at  "sentrale bestemmelser i gjeldende forskriftsverk er foreslått inntatt i
forsikringsloven"  (samme sted). Dette utgangspunktet gjelder i stor grad endringsforslagets
bestemmelser om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring. Det heter i denne
sammenheng bl.a. som følger:

Forsikringstekniske avsetninger er en grunnpilar i det regelverket som til sammen skal
sikre skadeforsikringsselskapenes soliditet og evne til å oppfylle de forsikringsforpliktelser
som de har påtatt seg. Hvordan deforsikringstekniske avsetninger skal beregnes og hvilke
minstekrav som skal stilles til avsetningene, er derfor meget viktig i forhold til
skadeforsikringsselskapenes virksomhet og soliditet. Dette har medført at Banklov-
kommisjonen blant annet har foreslått særskilte paragrafer for de ulike avsetningene i
lovutkastet.

Når det gjelder de forsikringstekniske avsetninger medfører endringsforslaget at de overordnede
bestemmelser som er nedfelt i gjeldende forskrift 10. mai 1991 nr. 301 om forsikringstekniske
avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring (hovedforskriften), i all
hovedsak blir tatt inn i kapittel 12 i forsikringsvirksomhetsloven.

Kredittilsynet har noen kommentarer til Banklovkommisjonens vurderinger av de enkelte
avsetningskomponentene. I et par tilfeller leder kommentarene til mulige forslag til presiseringer
av bestemmelser i utkastet til nytt kapittel 12, men kommentarene gjelder først og fremst forhold
som må presiseres i forskrifter til forsikringsvirksomhetsloven eller uklarheter i merknadene til
de enkelte bestemmelser. De sistnevnte kommentarene kan kort oppsummeres som følger:

- I deler av merknadene synes det å være en sammenblanding av forhold som allerede i lang
tid har vært nedfelt i forskriften om forsikringstekniske avsetninger eller årsregn-
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skapsforskriftens bestemmelser om forsikringstekniske avsetninger og nødvendige
endringer som følge av IFRS-tilpasningen av regnskapsregelverket for forsikrings-
selskaper.

- Behovet for endringer av de gjeldende forskrifter som følge av det nye kapittel 12 i
forsikringsloven er i liten grad kommentert og muligens undervurdert når det gjelder andre
forskrifter enn forskiftene om forsikringstekniske avsetninger - for eksempel
solvensmarginforskriften, årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper og aktuar-
forskriften.

- Merknadene (og motivene) drøfter i liten grad eventuelle endringer i regelverket for
forsikringstekniske avsetninger i (skade)forsikring som må forventes å følge av Solvens II
Direktivet og gjennomføringsbestemmelsene relatert til dette direktivet.

Det skal imidlertid presiseres at Kredittilsynets høringskommentarer verken vil innebære
omfattende endringer av Banklovkommisjonens lovforslag eller representerer noen stor uenighet
hva angår bestemmelsene om forsikringstekniske avsetninger sett under ett.

De enkelte avsetningskomponenter
I kapittel 7 vedrørende motivene for lovforslagets bestemmelser om forsikringstekniske
avsetninger i skadeforsikring heter det bl.a. som følger (side 133):

Lovgivningsteknisk har ... Banklovkommisjonen sett at det er behov for å løfte hoved-
prinsippene for deforsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring opp i lov. Dette vil
skape en bedre oversikt over hovedkravene til deforsikringstekniske avsetningene og gi
bestemmelsene en bedre tilgjengelighet enn om de fortsatt skulle være overlatt til
regulering i forskrift. Regulering av de nærmere detaljer med hensyn til minstekrav til de
ulike avsetningene samt beregningen av disse, bør fortsatt fremgå av forskrift. Dette er til
dels teknisk kompliserte regler som i liten grad egner seg til regulering i lov.

Nedenfor følger også enkelte kommentarer til de foreslåtte lovbestemmelser  (jf. §§ 12-12 - 12-
18 i lovforslaget )  samt merknadene til (og motivene for) forslaget.

(a) De samlede forsikringstekniske avsetninger
Lovforslagets § 12-12 viderefører den gjeldende overordnede bestemmelsen om at et skade-
forsikringsselskap skal ha ' forsvarlige forsikringstekniske avsetninger til sikring av sine
forsikringsforpliktelser"  (side 173). Videre er det tatt inn en bestemmelse om at selskapets
samlede forsikringstekniske avsetninger skal tilfredsstille de enkelte minstekrav til avsetninger
"som følger av regler fastsatt i eller i medhold av lov og forskrift"  (samme sted).

Kredittilsynet slutter seg til denne presiseringen av den overordnede bestemmelsen om krav til
forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring. For øvrig tar tilsynet til etterretning at ifølge
lovforslagets § 12-12 annet ledd, vil de forsikringstekniske avsetninger omfatte avsetningen til
naturskadefondet og avsetningen til garantiordningen, selv om disse avsetningskomponentene -
som følge av tilpasningen til IFRS - klassifiseres som (bundet) egenkapital i
årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper.

(b) Premieavsetningen og avsetningen  for ikke avløpt risiko
Lovforslagets § 12-13 består av en kombinasjon av gjeldende bestemmelser i hovedforskriften
om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring (premieavsetningen skal minst utgjøre
uopptjent premie (jf. forskriften § 2 fjerde ledd og § 5 bokstav a)) og årsregnskapsforskriften for
forsikringsselskaper (kravet om en avsetning for ikke avløpt risiko i de tilfeller der uopptjent
premie ikke er tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene (jf. forskriften § 3-12)).
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Bestemmelsene om avsetning for ikke avløpt risiko i § 12-13 utgjør for øvrig en presisering i
forhold til gjeldende bestemmelser i hovedforskriften om forsikringstekniske avsetninger § 5
bokstav a, annet ledd, i den forstand at ansvaret for at slike "tilleggsavsetninger" utover
uopptjent premie blir foretatt heretter vil hvile på selskapet og ikke på Kredittilsynet.

Kredittilsynet er enig i disse presiseringene av bestemmelsene om skadeforsikringsselskapenes
premieavsetninger, men vil samtidig påpeke at det er ønskelig å få avklart følgende forhold:

- Bør vurderingen av behovet for å foreta avsetninger for ikke avløpt risiko ta utgangspunkt i
selskapenes forventede totalkostnadsprosent ("combined ratio") og ikke bare summen av
forventede erstatningskostnader og skadebehandlingskostnader?

- Bør kravet om å foreta "tilleggsavsetninger" i form av avsetninger for ikke avløpt risiko
gjøres gjeldende for hver bransje der selskapet tegner forretning?

Tilsynet er imidlertid innforstått med at det kan være mer hensiktsmessig om disse forholdene
reguleres i forskrift til forsikringsvirksomhetslovens kapittel 12. Når det gjelder det førstnevnte
forholdet bør det i tillegg avklares om vurderingene skal foretas med utgangspunkt i diskonterte
størrelser, eventuelt om det eksplisitt skal tas høyde for de (risikofrie) renteinntekter selskapet
må forventes å oppnå på (investeringen av) de uopptjente premier.

I merknadene til § 12-13 heter det for øvrig at avsetningen for ikke avløpt risiko  "er gjennomført
i regnskapsreglene som følge av IFRS-reglene".  Etter Kredittilsynets vurdering er ikke dette helt
korrekt. Bestemmelser om denne avsetningskomponenten er nedfelt i EU-direktivet om
forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (Direktiv 91/674/EØF) og ble som
sådan innarbeidet i regnskapsregelverket for forsikringsselskaper allerede på midten av 1990-
tallet (som en følge av EØS-avtalen), dvs. lenge før arbeidet med IFRS4 om
forsikringskontrakter ble igangsatt av IASB.

(c) Erstatningsavsetningen
Etter Kredittilsynets forståelse tilsvarer lovforslagets § 12-14 de overordnede bestemmelser som
er nedfelt i gjeldende hovedforskrift om forsikringstekniske avsetninger, jf. forskriften § 2 femte
ledd, § 5 bokstav b og til dels § 3.

Av forslaget til § 12-14 fremgår det ikke klart om de forventede fremtidige skadebehandlings-
kostnader kun skal omfatte kostnader som kan relateres direkte til de enkelte skadetilfeller eller
også kostnader som ikke kan allokeres til enkeltskader (dvs. de indirekte skadeoppgjørskostnader
eller såkalte "unallocated loss adjustment expenses"). I utredningens avsnitt 7.2 (side 135) vises
det imidlertid til at:

Kredittilsynet vil vurdere å foreslå endringer i regelverket for tekniske avsetninger i
skadeforsikring slik at minstekravet til erstatningsavsetning skal omfatte avsetninger til
dekning av alle direkte og indirekte skadebehandlingskostnader relatert til inntrufne, men
ikke oppgjorte skadetilfeller.

Hvis intensjonen om å oppheve kravet om en egen administrasjonsavsetning skal kunne
forsvares, bør det etter Kredittilsynets vurdering presiseres at kravet til erstatningsavsetning skal
omfatte både direkte og indirekte skadebehandlingskostnader relatert til de skadetilfeller som på
det aktuelle rapporteringstidspunkt (balansedagen) er inntruffet men ikke oppgjort. Det synes
imidlertid mest hensiktsmessig at dette forholdet hensyntas i de detaljerte regler for beregning av
(minste)krav til erstatningsavsetning som skal nedfelles i forskrifter til
forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser om forsikringstekniske avsetninger i
skadeforsikring.

Den forannevnte vurderingen vedrørende direkte og indirekte skadebehandlingskostnader er
relevant også i forbindelse med de kriterier som skadeforsikringsselskapene skal legge til grunn
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for å avgjøre om det skal foretas avsetninger for ikke avløpt risiko (i de enkelte
skadeforsikringsbransjer), jf. kommentarene under punkt (b) ovenfor.

I merknadene til § 12-14 vises det til at  " [gJjennomforingen av IFRS-reglene i norsk rett
innebærer at kostnadene knyttet til behandling av erstatningskrav ved skadetilfelle skal omfattes
av erstatningsavsetningen"  (side 164). Etter Kredittilsynets vurdering er ikke dette helt korrekt.
Bestemmelser om medregning av skadebehandlingskostnader i både erstatningskostnadene og
erstatningsavsetningen ble innarbeidet i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper allerede
på midten av 1990-tallet som følge av gjennomføringen av forsikringsregnskapsdirektivet
(Direktiv 91/674/EØF). I årsregnskapsforskriften presiseres det imidlertid at det kun er
skadehandlingskostnader som kan relateres til det enkelte skadetilfelle som kan medregnes. Etter
Kredittilsynets vurdering kan det for øvrig ikke utledes direkte av IFRS4 at
erstatningsavsetningen skal omfatte både direkte og indirekte skadebehandlingskostnader.

Kravet til erstatningsavsetning, herunder minstekravet til denne, bør gjelde for hver skade-
forsikringsbransje der selskapet tegner foretning. Etter Kredittilsynets oppfatning vil det
imidlertid være mest hensiktsmessig at dette forholdet reguleres i forskrift til
forsikringsvirksomhetslovens kapittel 12, jf. tilsvarende kommentar vedrørende kravet til å
foreta bransjespesifikke avsetninger for ikke avløpt risiko.

Det fremgår ikke eksplisitt av forslaget til § 12-14 om kravet til erstatningsavsetning, herunder
minstekravet til denne, gjøres gjeldende på bruttobasis eller egenregningsbasis (eller begge
deler).

Etter Kredittilsynets vurdering kan det argumenteres for at distinksjonen mellom bruttokrav og
egenregningskrav har blitt mer relevant som følge av overgangen til bruttoføring av
premieavsetningen og erstatningsavsetningen i skadeforsikringsselskapenes balanse, herunder
også bestemmelsene som gjelder for verdivurdering av gjenforsikringseiendelene (gjen-
forsikringsandelen av hhv. ikke opptjent bruttopremie og brutto erstatningsavsetning). Dette
forholdet er av betydning også for forståelsen av sammenhengen mellom kravene til
erstatningsavsetning og reassuranseavsetning, jf kommentarene i punkt (e) nedenfor.

På den annen side er hovedintensjonen med de nye lovbestemmelsene vedrørende forsikrings-
tekniske avsetninger å løfte de overordnede bestemmelser i gjeldende hovedforskrift opp i loven,
og det kan derfor argumenteres med at det er mest hensiktsmessig at lovbestemmelsene først og
fremst utformes med sikte på å dekke kravene til forsikringstekniske avsetninger for egen
regning.

I denne sammenheng kan det også nevnes at regler vedrørende forholdet mellom krav til
forsikringstekniske avsetninger på hhv. bruttobasis og egenregningsbasis antakelig vil bli for
tekniske/komplekse til at det vil være hensiktsmessig å innarbeide disse i loven. Det bør
imidlertid vurderes om det i proposisjonen (dvs. i motivene og/eller merknadene til lov-
bestemmelsene) bør gis enkelte føringer med hensyn til utformingen av både bruttokrav og
egenregningskrav til erstatningsavsetningen.

Kommentarene over gjelder tilsvarende for kravene til premieavsetningen.

(d) Sikkerhetsavsetningen
Når det gjelder lovforslagets § 12-15 er bestemmelsene som etter gjeldende rett er nedfelt i
hovedforskriften om forsikringstekniske avsetninger § 5 bokstav c (første ledd) og § 2 tredje
ledd, tatt inn i denne forslagets første og annet ledd, noe som etter Kredittilsynets vurdering er
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fullt ut i samsvar med utgangspunktet for organiseringen av lovbestemmelsene om
forsikringstekniske avsetninger.

I motivene for § 12-15 tredje ledd på (side 136) er det uttalt følgende:

Under arbeidet med denne utredningen er det imidlertid pekt på at det kan foreligge
særlige forhold rundt beregningen av sikkerhetsavsetning knyttet til virksomhet som drives
av norske selskaper gjennom filialer etablert i annet EU/EØS-land. Banklovkommisjonen
har ikke gått inn og vurdert denne problemstillingen nærmere.

Kredittilsynet er innforstått med at det i enkelte tilfeller kan være naturlig eller ønskelig at norske
skadeforsikringsselskaper som også driver virksomhet gjennom filial i andre EØS-stater,
innvilges adgang til å beregne forsikringstekniske avsetninger for denne delen av virksomheten
etter de regler som generelt gjelder i den aktuelle vertsstat. På den annen side legger tilsynet til
grunn at det gjennom denne bestemmelsen ikke skal åpnes for at slike filialer skal kunne tegne
forretning i Norge for på denne måten å kunne omgå det norske regelverket for
forsikringstekniske avsetninger.

(e) Reassuranseavsetningen
Kredittilsynet forstår formålet med lovforslagets § 12-16 dit hen at det dels skal videreføre de
bestemmelser som er nedfelt i hovedforskriften om forsikringstekniske avsetninger, jf. denne
forskriftens § 2 åttende ledd og § 5 bokstav d (dog uten en konkret beregningsmetode), dels ta
høyde for konsekvensene av overgangen til bruttoføring av premieavsetningen og erstatnings-
avsetningen i skadeforsikringsselskapenes balanse, jf. det forhold at gjenforsikringsandelen av
disse avsetningskomponentene oppføres som gjenforsikringseiendeler.

Etter Kredittilsynets vurdering har imidlertid utformingen av denne bestemmelsen i lovforslaget
blitt uheldig og for lite presis. Når det gjelder de forhold som dekkes av første og fjerde ledd er
disse allerede formulert mer presist i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper, der det i §
3-2 nr. 6 heter som følger:

Gjenforsikringsandeler skal innregnes som eiendel. Gjenforsikringsandelen av de
forsikringstekniske bruttoavsetninger i skadeforsikring og gjenforsikringsandelen av de
forsikringsmessige bruttoavsetninger i livsforsikring omfatter de beløp som selskapet
forventer å motta fra gjenforsikringsselskaper i henhold til inngåtte gjenforsikringsavtaler.
Dersom gjenforsikringsavtalen har falt i verdi, skal gjenforsikringsandelens balanseforte
verdi reduseres tilsvarende. En gjenforsikringsandel har falt i verdi dersom og bare
dersom kriteriene i IFRS 4.20 er oppfylt.

De nevnte kriterier i IFRS 4.20 lyder som følger:

Dersom en cedents gjenforsikringseiendel har falt i verdi, skal han redusere eiendelens
balanseforte verdi tilsvarende og innregne dette tapet ved verdifall i resultatet. En
gjenforsikringseiendel har falt i verdi dersom, og bare dersom
(a) det foreligger objektiv dokumentasjon, som følge av en hendelse som oppstod etter

førstegangsinnregning av eiendelen, på at cedenten kanskje ikke vil motta alle
beløpene som han har krav på etter kontraktens vilkår, og

(b) at hendelsen har en virkning som kan måles på en pålitelig måte, på beløpene som
cedenten vil motta fra gjenforsikreren.

Bestemmelsene i IFRS 4.20 innebærer med andre ord at gjenforsikringseiendeler bare kan
nedskrives dersom det foreligger objektiv dokumentasjon for at en tapshendelse har inntruffet
etter første gang innregning av disse eiendelene. (Dette vil typisk være tilfelle dersom det er
sannsynliggjort at en eller flere av selskapets reassurandører ikke vil dekke sine andeler av de
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forsikringstekniske bruttoavsetninger.) IFRS 4 (om forsikringskontrakter) inneholder imidlertid
ingen eksplisitte regler om måling av gjenforsikringseiendelene.

I § 12-16 første ledd benyttes dessuten begrepene  "forvaltningskapital"  og  'fordringer"  på en
uheldig måte:

- Begrepet forvaltningskapital benyttes generelt om både "sum eiendeler" og "sum
egenkapital og forpliktelser".

- I oppstillingsplanen for balansen for skadeforsikringsselskaper skilles det mellom
balansepostene gjenforsikringsandeler av hhv. ikke opptjent bruttopremie og brutto
erstatningsavsetning og fordringer i forbindelse med gjenforsikring. Fordringer i
forbindelse med gjenforsikring vil først kunne oppstå etter at direkteforsikrer faktisk har
foretatt utbetaling av bruttoerstatningsbeløp til skadelidte eller forsikrede og denne
balanseposten har strengt tatt ingenting å gjøre med overgangen til bruttoføring av de
forsikringstekniske forpliktelsene i balansen.

I tillegg til at første ledd i § 12-16 er mindre presist utformet enn tilsvarende bestemmelser i
årsregnskapsforskriften, kommer at lovbestemmelsene om hhv. premieavsetningen (§ 12-13) og
erstatningsavsetningen (§ 12-14) ikke omfatter forhold knyttet til bruttoføringen av disse
avsetningskomponentene i balansen.

Med bakgrunn i det ovenstående foreslår Kredittilsynet at første ledd i lovutkastets § 12-16
strykes. Videre bør det vurderes om fjerde ledd (vedrørende nedskriving av gjenforsikrings-
eiendelene) kan slåssammen med tredje ledd (regler om beregning av minstekrav til
reassuranseavsetning). Det bør i tilfelle fremgå at det ved utformingen av slike regler skal skilles
mellom nedskrivninger av gjenforsikringseiendelene i samsvar med IFRS 4.20 og beregningen
av et minstekrav til dekning av uforutsette tap på reassurandørene (dvs. en generell
motpartsrisiko knyttet til reassurandører som bl.a. bør gjenspeile reassurandørenes rating).

Det bør for øvrig vurderes om det av lovbestemmelsen skal fremgå at den delen av reassur-
anseavsetningen som ikke reflekteres i en nedskrivning av gjenforsikringseiendelene utgjør en
fradragspost ved beregningen av ansvarlig kapital og dermed også solvensmarginkapital, jf. at
reassuranseavsetningen ikke lenger er en post i skadeforsikringsselskapenes balanse. I denne
sammenheng bør det dessuten vurderes å ta i bruk et annet navn enn reassuranseavsetning på
denne størrelsen.

I motivene for lovforslagets § 12-16 heter det bl.a. som følger (side 136, Kredittilsynets
understrekning):

"Gjennomføringen av IFRS-reglene og bruttoprinsippet har videre medført at reassur-
anseavsetningen ikke lenger skalføres som en egen post i selskapsregnskapet, men inng
som en del av erstatnin savsetnin ene. "

Kredittilsynet peker på at dette gir en unøyaktig beskrivelse av konsekvensene av IFRS-
tilpasningen. Det er korrekt at en nedskrivning av gjenforsikringsandelen av brutto
erstatningsavsetning isolert sett øker erstatningsavsetingen for egen regning. Samtidig er det slik
at kravet om å hensynta mislighold av gjenforsikringsavtaler ikke er noe som ble innført med
IFRS-tilpasningen, selv om IFRS4 kan sies å ha bidratt til å klargjøre at en slik nedskrivning skal
foretas under forutsetning av at gitte kriterier er oppfylt. Imidlertid er den viktigste endringen
som følger av IFRS-tilpasningen at reassuranseavsetningen ikke lenger er en egen post i
skadeforsikringsselskapenes balanse. Dette innebærer isolert sett at selskapenes egenkapital øker.
Dette er igjen bakgrunnen for at det i regelverket for beregning av ansvarlig kapital er tatt inn en
bestemmelse om at dette beløpet skal være en fradragpost ved beregningen av ansvarlig kapital,
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idet det er lagt til grunn at IFRS-tilpasningen skal være nøytral med hensyn til omfanget av de
samlede soliditetskrav. Kommentarene vedrørende dette forholdet bør derfor rettes opp i omtalen
av det endelige lovforslaget i proposisjonen.

(1) Naturskadefondet
Det fremgår av merknadene til lovforslagets § 12-17, at første ledd kun utgjør en gjentakelse av
bestemmelsene i lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring, hva angår plikten et
skadeforsikringsselskap som tegner brannforsikring har til å foreta avsetninger til dekning av
selskapets ansvar ved naturskader.

Tilsvarende er annet og tredje ledd i § 12-17 kun gjentakelser av bestemmelser i forskrift 21.
desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool, jf. forskriftens § 11 tredje og
fjerde ledd.

Etter Kredittilsynets vurdering fremstår annet og tredje ledd som overflødige, også når det tas
høyde for at Banklovkommisjonens mener  "det er hensiktsmessig at hovedstrukturen av
avsetninger fremgår i sin helhet av forsikringsloven"  (side 136).

Hvis bestemmelsene i lovutkastets annet og tredje ledd likevel videreføres, bør imidlertid
begrepsbruken samordnes med forannevnte forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool. Det
vises i denne sammenheng til at lovutkastet benytter begrepet  "naturskadeavsetning"  om det som
i forskriften omtales som  "naturskadefond"  (og i årsregnskapsforskriften som  "avsetningen til
naturskadefondet").

Videre heter det i forslaget til § 12-17 annet ledd at naturskadeavsetningen  (avsetningen til
naturskadefondet)  hvert år tilføres  "et beløp tilsvarende årets samlede  premier for  forsikring av
naturskade  etterfradrag  av erstatningsutbetalinger og erstatningsavsetninger  ...... Av
forskriften om instruks for Norsk Naturskadepool fremgår det imidlertid av § 9 at slik skade-
avregning skal foretats hvert kvartal.

(g) Avsetningen til garantiordningen
Bestemmelsen i lovutkastets § 12-18 viser kun til kravene til avsetninger som følger av bank-
sikringsloven med tilhørende forskrift. Som tidligere nevnt burde en tilsvarende løsning være
tilstrekkelig også for lovbestemmelsen vedrørende avsetningen til naturskadefondet.

Til pkt.  8.2.4 Utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer
Kredittilsynet legger til grunn at forhold som nevnt i fal. § 8-1 annet ledd om uriktige eller
ufullstendige opplysninger ved skadeoppgjør er svik og at en forsikringstaker ikke har rett til å
bli med i utlikningsordningen hvis han er blitt sagt opp på bakgrunn av denne hjemmelen.

Kredittilsynet legger til grunn at en forsikringstaker som er sagt opp som følge av at det ikke er
betalt premie, jf. fal. § 5-2, ikke kan kreve å bli med i utlikningsordningen. Skulle man i en slik
situasjon ha krav på å få være med i ordningen vil en forsikringstaker i praksis kunne få gratis
forsikring ved å la være å betale premie, bli sagt opp, kreve å få bli med i utlikningsordningen og
fortsatt ikke betale premie. Det vil da ikke gi mening å si opp vedkommendes forsikring i
utlikningsordningen da det nettopp er det samme grunnlaget som medførte at han ble med i
ordningen i utgangspunktet.

Kredittilsynet er i tvil om det er kurant å kreve medlemskap i utligningsordningen for aktører fra
andre stater i EØS-områdets. Det er grunn til å anta at deltakelse i utlignings ordningen for
utenlandske forsikringsselskap vil medføre ekstra arbeid og kostnader forbundet med å drive

' Se utredningens side 148 første spalte
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filialvirksomhet i Norge. Det er utviklet nærmere vilkår i EF domstolens rettspraksis som må
være oppfylt for at  en vertsstat  skal kunne  stille  krav som innebærer  restriksjoner på tilgang til
det indre  marked.  Det kreves  bla at restriksjonen  ikke  kan gjøres gjeldende på et område som er
harmonisert.  Hvis  de gjelder på et område som ikke er harmonisert må de  ikke være
uforholdsmessig  i forholdt til formålet triv. Det  vises til  EU kommisjonens  tolkningsuttalelse fra

2. Departementet bør foreta  en vurdering2001 om EF domstolens doktrine  om allmenne  hensyn
av utlikningsordningen  i forhold til EØS reglene før lovforslaget  fremmes. Det eksisterer en
rekke ordninger der selskapene  tilbyr  forsikringer der det finnes utlikningselementer . Tredje
skadeforsikringsdirektiv artikkel 45  gir også vertsstaten adgang til å stille krav om medlemskap
som garantere de sikrede eller de skadelidte tredjemenn  betaling av  erstatningsytelser.
Direktivbestemmelsens  ordlyd dekker i første rekke  garantiordninger  som dekker sikrede mv
betaling når forsikringsgiver er insolvent . Av de  ordninger som eksisterer  i dag synes det
nærliggende å sammenholde utlikningsordningen  med Naturskadepoolen  da de øvrige ordninger
er knyttet  til uforsikrede  skadelidte  på områder  hvor forsikringen  er obligatorisk.
Naturskadepoolen  og den foreslåtte utligningsordningen  faller noe utenfor ordlyden i
skadeforsikringsdirektivet .  Naturskadepoolen  er ut fra sin  formål mv akseptert i forhold til EØS
regelverket .  I forbindelse  med vurdering  av utligningsordningen møter de  kriterier som EF
domstolen har satt opp er det flere  forhold  som kan være relevante .  Kredittilsynet  vil bla reise
spørsmål ved om reiseforsikringer og personforsikring  mot ulykke  kan betegnes som
nødvendighetsforsikringer .  Det kan eksempelvis  anføres at utligningsordningen ikke er
forholdsmessig restriksjon  i forhold til  denne  type forsikringer  sammenholdt med brann og
obligatorisk motorvognforsikring.

EØS reglene kan etter omstendighetene også begrense adgangen til å gjøre regler som
representerer en restriksjon gjeldende kun for nasjonale selskaperi .  Det vil kunne virke
konkurransevridende dersom det skal være en plikt å være med på utlikningsordningen for
norske selskap og evt .  norske filialer av utenlandske selskap ,  men ikke for selskap som driver
grensekryssende virksomhet inn i Norge. Det er videre ikke et skarp skille mellom filial og
grensekryssende virksomhet ,  noe som vil kunne føre til at utenlandske selskap vil kunne
spekulere i å drive grensekryssende virksomhet fremfor å ha filial4. Grensen er også omtalt i EU-
kommisjonens tolkningsuttalelse fra 2001.

2 Det vises avd .  II herunder avsnitt 3 med  konkrete  omtale av eksempler på restriksjoner som dels er akseptert og
dels er ansett i strid med EØS reglene .  Se eksemplet om g) om obligatoriske forsikrings /standardvilkår og k) om
krav om utnevnelse av skatterepresentant i vertslandet .  http://eur-
lex.euro a.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:32000Y0216 01 :EN:NOT
3 Det vises til Finansdepartementets oversendelse av 18.  juni  2007 av en  utredning fra Professor  Olav Kolstad utført
på oppdrag fra DnB  NOR om  adgangen til å videreføre norske spredningskrav for livsforsikring med
investeringsvalg.
4  Det samme spørsmål er relevant i  forhold til  skadeforsikringsselskapenes garantiordning  hvor rett og plikt til
medlemskap gjelder for filialer men  ikke for selskap  som driver grensekryssende virksomhet
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