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Høring - utkast til forskrifter til ny forsikringslov mv.

Vi viser til Finansdepartementets brev av 03.04.06 om ovennevnte. Høringen har vært
forelagt Konkurransetilsynet og Datatilsynet. Deres uttalelser, som også er sendt
Finansdepartementet direkte, følger vedlagt.

Markedet for tjenestepensjon for private bedrifter er i dag svært konsentrert, med to
dominerende aktører som til sammen har nesten 90% av markedet for
tjenestepensjoner.) En slik markedsstruktur er isolert sett en indikasjon på at
konkurransen i et marked er begrenset. Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon
(OTP) er en god anledning til å kunne påvirke denne markedsstrukturen i retning av at
det etableres nye aktører som kan konkurrere med de etablerte. Økt konkurranse i
markedet for tjenestepensjoner vil påvirke både priser, kvalitet og variasjon i
tjenestetilbudet positivt. Dette vil komme både bedrifter og arbeidstakere til gode. En
rekke aktører posisjonerer seg slik Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)
har forstått det for å komme inn i den delen av markedet som tilbyr produkter knyttet til
innskuddbasert pensjon.

En sentral forutsetning for at innføringen av OTP skal bidra til økt konkurranse i
markedet for tjenestepensjon, er at nye aktører gis anledning til å konkurrere på like
vilkår med de etablerte. Det er spesielt viktig at like konkurransevilkår er på plass fra
første dag. Tradisjonelt er det slik at etablerte markedsstrukturer er vanskelige å løse
opp i ettertid.

1 htt ://www.fnh.no/di imaker/documents/4.kvartal 2005 8 2Hd3244705.x1s

Postadresse Kontoradresse Telefon Administrasjonsavdelingen Saksbehandler
Postboks 8004 Dep Akersg. 59 22 2490 90 Telefaks Anne Kristine Hage
N-0030 OSLO Org no. 22 2427 14 22 2448 51

972 417 785



Konkurransetilsynets merknader til høringsnotatet med forskrifter knytter seg særlig
til:

• ikrafttredelse og overgangsregler for forsikringsloven
• skadeforsikringsselskapers virksomhet
• administrasjonskostnader i innskuddspensjonsordninger etter lov om

obligatorisk tjenestepensjon.

Konkurransetilsynet ønsker særlig å trekke frem de konkurransemessige
utfordringene det skaper at arbeidsgiver skal bære kostnadene ved ordningen. Mens
arbeidsgiver isolert sett vil ønske å minimere sine egne kostnader ved OTP, vil
arbeidstakeren ønske å maksimere avkastningen av pensjonsordningen. Så lenge aktiv
forvaltning i aksjemarkedet er dyrere enn mer passiv forvaltning, i form av for eksempel
bankinnskudd, vil mange bedrifter antakelig være tilbøyelige til å velge den rimeligste
og tryggeste løsningen. Dette er ikke alltid i arbeidstakernes interesse2, og det kan
også bidra til ineffektiv bruk av ressursene. Konkurransetilsynet viser i den
sammenheng særlig til brev fra Kredittilsynet til Finansdepartementet 28. februar 2006,
der det foreslås en sjablonmessig beregning av kostnadene ved forvaltning.
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2 Ønsket risikoprofil på pensjonsinnskuddet vil variere med alder - en yngre ansatt med lang tidshorisont
vil antakelig være mer tilbøyelig til å ta på seg risiko enn det en ansatt med få år til pensjonering vil være.
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