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Høring  -  utkast til forskrifter til ny forsikringslov

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 3. april 2006.

Brønnøysundregistrene har følgende merknader til forskriftutkastet:

Finansdepartementet foreslår at overgangsperioden på et år jf forsikringsloven § 17-1,
forlenges slik at overgangen til nye virksomhetsregler i kapittel 7 og 9 skal skje
1. januar 2008. Videre står det i høringsnotatet på side 3 annet avsnitt at
overgangsreglene bør "utformes slik at det på et fastsatt tidspunkt skjer en  samlet
overgang fra gjeldende lovgivning til ny lovgivning m--evir mg  or såmt ige
livsforsikringsselskaper og pensjonskasser, både eksisterende institusjoner og
institusjoner som får konsesjon og starter virksomhet 1. juli 2006 eller senere.
Hovedreglene i de forskrifter som høringen omfatter, er derfor at de nye
virksomhetsreglene skal gjelde for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser fra
1. januar 2008."

I utkastet til forskrift, jf vedlegg 1, er dette regulert i § 3 første ledd:

"Private og kommunale pensjonskasser som driver virksomhet som regnes
som livsforsikring, skal oppfylle kravene i forsikringsloven kapittel 7 fra 1.
januar 2008.[...]"

Brønnøysundregistrene tolker overgangsreglen i § 3 dit hen at pensjonskasser uten
forsikringselement vil måtte følge reglene i kapittel 7 fra 1. juli 2006, mens
pensjonskasser med forsikringselement først skal følge reglene i kapittel  7 fra 1.  januar
2008.

Med bakgrunn i de generelle uttalelsene i høringsnotatet fremstår det som noe uklart
om det har vært meningen å innføre et differensiert ikrafttredelsestidspunkt. Hvis så er
tilfelle, bør dette komme enda klarere til uttrykk i forskriften.
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Det følger av forsikringsloven § 3-3 første ledd jf § 7-4 siste ledd at en pensjonskasse
skal meldes til registrering i Foretaksregisteret senest seks måneder etter at konsesjon er
gitt. Det er ikke foreslått i forskriftsutkastet at manglende overholdelse av meldefristen
skal ha noen betydning for konsesjonen. Foretaksregisteret vil følgelig i sin kontroll
etter forsikringsloven § 3-3 annet ledd jf § 7-4 siste ledd legge til grunn at seks
måneders fristen i første ledd er å anse som en ordensregel.

Den nye forsikringsloven inneholder bestemmelser om at sammenslåing (fusjon),
deling (fisjon) og opphør (sletting) av pensjonskasse skal meldes Foretaksregisteret, og
at Kongen kan fastsette nærmere regler om sammenslåing, deling og opphør
jf forsikringsloven § 7-12 (1). Forskriftsutkastet som er på høring inneholder ikke slike
regler. Med tanke på at departementet legger opp til at pensjonskasse uten
forsikringselement skal kunne registreres i Foretaksregisteret allerede fra 1. juli 2006,
bør arbeidet med å forskriftsregulere fusjon, fisjon og sletting gis høy prioritet.

Vi ber om at Foretaksregisteret blir involvert i arbeidet med de deler av en slik forskrift
som regulerer forholdet mot Foretaksregisteret.
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