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Høring - utkast til forskrifter til ny forsikringslov mv.
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Vi viser til Finansdepartementets brev av 3. april 2006, vedrørende utkast til forskrifter til ny forsikrings-
lov. Statistisk sentralbyrå (SSB) har i uttalelsen søkt å vurdere høringsnotatets mulige konsekvenser for
statistikkproduksjonen.

SSB ser positivt på å få en samlet regulering av pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak og deres
virksomhet, og at endringene knyttet til pensjonsmarkedet igangsettes mest mulig samlet. Generelt er
ulike ikrafttredelsestidspunkt for forskjellige aktører lite heldig for statistikken. Vi finner det også
hensiktsmessig at forskriftene knyttet til pensjonsforetak og livsforsikringsselskaper samles i en hoved-
forskrift knyttet til forsikringsloven.

Forsikringslovens § 7-3 og § 8-2 innfører krav om konsesjonsplikt for pensjonsforetak. I den forbindelse
ser SSB gjerne at det etableres et separat konsesjonsregister tilknyttet Enhetsregisteret i Brønnøysund -
tilsvarende Regnskapsfører- og Revisorregistrene - over alle pensjonsforetak med konsesjon til å drive
virksomhet i Norge.

Av endringene i "Forskrift om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap med
hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet m.m." framgår det at pensjons-
foretak gis mulighet til å etablere grensekryssende virksomhet, tilsvarende som forsikringsselskaper.
Kredittilsynet fører i dag et register over de utenlandske forsikringsselskapene som har gitt melding om
filialetablering eller grensekryssende virksomhet i Norge. Registeret omfatter et stort antall utenlandske
selskaper, men inneholder ingen informasjon om hvorvidt selskapene faktisk har operativ virksomhet i
Norge. Ettersom det kan ta flere år fra melding er gitt til selskapet starter sin operative virksomhet, er det
ønskelig at registeret suppleres med denne informasjonen. Et slikt register over aktive enheter vil
effektivisere SSBs statistikkproduksjon, og gjøre det langt enklere å kartlegge hvilke forsikringsselskaper
og pensjonsforetak som tilhører den statistiske populasjonen.

"Forskrift om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat
og som driver virksomhet i Norge mv." tilsier at det nå gis muligheter til å føre tilsyn med de utenlandske
filialene i Norge. Hvis dette er tilfelle, vil SSB ha tilgang til filialenes regnskapsdata via Kredittilsynet til
bruk til statistikkformål.


