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Høring  -  Fellespensjonskasser

Silver Pensjonsforsikring AS (Silver)  viser til Finansdepartementets brev av 2.  mai d.å.
vedrørende utredning NOU 2006:  12 - Fellespensjonskasser.

Silver vil innledningsvis gi uttrykk for stor tilfredshet med at det er utredet forslag til
lovendringer som skal muliggjøre danning av fellespensjonskasser for private foretak.

Etter Silvers oppfatning er dagens marked for kollektiv pensjon i for høy grad preget av noen
få store aktører.  Mange middels store kunder som hver for seg ikke er store nok til å drive
pensjonskasse på en kostnadseffektiv måte ,  vil med nye lovregler kunne samarbeide med
andre foretak om en felles organisering av pensjonsordningene .  Dette vil være et verdifullt
supplement i dagens marked og bidra til en økt konkurranse mellom aktørene som vil komme
kundene til gode.

Nedenfor følger noen merknader til enkelte av forholdene som utvalget har vurdert.

Grunnlag for samarbeidsavtale
Silver er enig med utvalget i at foretakene som går sammen om en fellespensjonskasse ikke
behøver å ha nærmere sammenheng enn at de er enige om å samarbeide om en
pensjonskasse.

Kapitalforhold
Silver er enig med flertallet i utvalget om at det ikke er nødvendig med særlige regler om
grunnkapital i fellespensjonskasser utover dagens  §  7-5 i Forsikringsloven.

Endringer i fellespensjonskassen over tid
Silver er enig  med Banklovkommisjonen i at det er viktig å ta inn regler for å håndtere
framtidige endringer som følge av  nye foretak ,  fusjoner ,  opphør mv.  Slike forhold  ser etter
vår vurdering ut til å være godt ivaretatt i utkastet tit ny § 7-13 i Forsikringsloven.

Risikodeling
Hvis foretak med svært ulik forsikringsrisiko  blant de ansatte går sammen om et
pensjonskassesamarbeid ,  reises spørsmålet om hvordan pensjonskassens  pristariffer skal
fungere .  Dagens regelverk  skal ikke være til hinder for at foretakene  i et slikt samarbeid kan
velge mellom felles og differensierte  pristariffer for forsikringsrisiko .  Spesielt relevant antas
dette å  være for uførerisiko.
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For å unngå senere tvister bør det etter vårt syn fremgå av samarbeidsavtalen om det skal
1) anvendes felles pristariffer, eller
2) benyttes differensierte pristariffer,  etter om
3) det eventuelt skal være fellesordning for premieberegning (kjønns- og atdersnøytral) i

henhold til Forsikringslovens kapittel 10A  (forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt).

Vi foreslår derfor at utkast tit endring av § 7-2 i Forsikringsloven utvides med et nytt
bokstavpunkt g) for å regulere dette ,  om nødvendig også i § 7-4 om vedtektene.

Vennlig hilsen
Silver Pensjo sforsikring AS

Mikkel . Berg
Administreren e direktør
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