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Høringsnotat  -  utkast til forskrifter til lov  forsikringsloven

Det vises til vårt brev av 30. januar 2006 samt departementets høringsbrev av 3. april 2006
der forslag til forskrifter til forsikringsloven ble sendt på høring.

Ved gjennomføring av forskriftsforslaget i høringsnotatet ser vi at det også vil være
nødvendig å foreta enkelte endringer i forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til
innskuddspensjonsloven. Dette gjelder forskriftens § 2-1 samt del 5 i forskriften.

(1) Forskriften § 2-1 første ledd bokstav b) angir hvordan avkastning skal forstås i forskriften.
Denne definisjonen og paragrafens annet ledd stemmer ikke med forslaget til tilordning av
avkastning og kostnadsansvar i vedlegg 2 i høringsnotatet av 3. april 2006. Definisjonen av
pensjonskapitalen er overflødig.

Det foreslås derfor at § 2-1 i forskrift 22. desember 2000 til innskuddspensjonsloven § 2-1
endres slik:

§ 2-1. Avkastning  som tilfaller pensjonskapitalen

(1) Ved tilordning av avkastning til innskuddspensjonskapital forvaltet etter
reglene i innskuddspensjonsloven  §  3-2, kan livsforsikringsselskaper og
pensjonskasser gjøre fradrag for tilleggsavsetninger i henhold til gjeldende
regelverk .  Avkastning i livsforsikringsselskap eller pensjonskasse omfatter ikke
årets endring i kursreguleringsfondet.

(2) Tilordnet  avkastning tillegges pensjonskapitalen.

(2) Del 5 i forskriften til innskuddspensjonsloven fastsetter regler om flytting av midler
knyttet til innskuddspensjon. Disse reglene dekker de samme områder som flyttereglene i den
tidligere flytteforskriften. Flytteforskriften er allerede opphevet og erstattet av gjeldende
regler i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 8c, nå forsikringsloven kap. 11. Siden reglene
dekker de samme områder, legger vi til grunn at del 5 i forskriften til innskuddspensjonsloven
skulle ha vært opphevet samtidig med flytteforskriften, og vi antar at en slik opphevelse bør
skje når forsikringsloven settes ikraft.
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Vi beklager  at disse endringene  ikke kom med i vårt brev av 30. april 2006.

Med vennlig hilsen

Lise Lju
(Ln
a
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