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Høring – Nye kapitaldekningsregler – utkast til forskrift – Felles 
høringsuttalelse fra Norske Pensjonskassers Forening og De Selvstendige 
Kommunale Pensjonskasser.  
 

I 

I Ot.prp. nr. 66 (2005 – 2006) uttrykker Finansdepartementet at gjeldende 
kapitaldekningsregler skal videreføres for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser inntil 
det nye internasjonale solvensmarginregelverket (”Solvency II”) er implementert.  

Inntil så skjer, er disse institusjoner også underlagt gjeldende solvensmarginregelverk 
etter forskrift av 23. april 1997 nr. 377. 

Livsforsikringsselskap og pensjonskasser er også underlagt krav om stresstesting av 
balansen med utgangspunkt i bestemmelser i § 5a i forskrift av 19. mai 1995 om 
forsikringsselskapers kapitalforvaltning.  

I brev av 28. juni 2006 ber Finansdepartementet Kredittilsynet om å videreutvikle 
kravene til stresstester i livs- og skadeforsikringsselskaper og utarbeide forskriftsutkast 
og høringsnotat om dette.  

Det ganske omfattende og lite enhetlige regelverk som skal bidra til å sikre soliditeten i 
forsikringsselskap og pensjonskasser er i ferd med å bli en arbeidsmessig byrde for de 
institusjoner det gjelder og vil etter Norske Pensjonskassers Forenings syn kunne lede til 
en uheldig sammensetning av institusjonenes balanser. Det er denne forenings prinsipale 
syn at kapitaldekningsregelverket derfor bør avvikles for forsikringsselskaper og 
pensjonskasser og at dette kan skje uten å sette soliditeten i de angjeldende 
institusjoner i fare.  

I de senere år har utlån spilt en stadig mindre rolle for livsforsikringsselskaper og 
pensjonskasser og kredittrisiko er ikke lengre en sentral risikofaktor for disse 
institusjoner. Kravet til ansvarlig kapital etter kapitaldekningsregelverket og etter 
solvensmarginregelverket vil for disse institusjoner være tilnærmet det samme, og i de 
seneste årene er det bestemmelsene i solvensmarginregelverket som har vært mest 
krevende.  

II 

I utkast til forskrift om kapitalkrav for finansinstitusjoner m.v. forutsettes det at 
forskriftens Del II, om beregning av ansvarlig kapital også vil gjelde for 
forsikringsselskaper. Denne del av forskriftutkastet er ikke vesentlig endret i forhold til 
forskrift av 1. juni 1990 nr. 435, og de endringer som er gjennomført følger etter det vi 
forstår av endringer i EUs kapitaldekningsdirektiv. vI har ingen kommentarer til innholdet 
i Del II. Vi vil imidlertid foreslå at departementet benytter anledningen til å formulere § 
1-4 første ledd bokstav e slik at den gir mening for leseren. Vi vil foreslå følgende ordlyd: 



”50 Femti1 prosent av bokførte verdier av ansvarlig kapital i andre 
finansinstitusjoner og verdipapirforetak for den del av den ansvarlige kapital i den 
mottakende finansinstitusjon eller verdipapirforetak som overstiger to prosent av 
den ansvarlige kapital i den institusjon det investeres i.”    

III 

I utkast til forskrift er det uttrykt at Del III ikke skal gjelde for forsikringsselskaper og 
pensjonskasser. Vi formoder da at det legges det til grunn at gjeldende forskrift (FOR 
1990-10-22-875) skal videreføres for disse institusjoner – evt. med noen mindre 
justeringer. 

NPF og DSKP savner imidlertid en nærmere drøfting i høringsnotatet av, om det hadde 
vært hensiktsmessig å la forskriftens Del III gjelde også for forsikringsselskaper og 
pensjonskasser, framfor å videreføre forskrift av 22. oktober 1990 nr. 875 for denne 
gruppe institusjoner. Etter det vi kan se er ikke den nye standardmetoden mer 
komplisert å forholde seg til enn dagens forskrift, og ønsker en fullstendig 
”konkurransenøytralitet” måtte det være veien å gå.  

En viktig bibetingelse for dagens kapitaldekningsregulering har vært å sikre 
konkurransenøytralitet mellom ulike aktører i kredittmarkedet; de samme 
kapitaldekningsregler for kredittrisiko er lagt til grunn for så vel kredittinstitusjoner som 
forsikringsselskaper. Når en tar sikte på å videreføre kapitaldekningsregelverket for 
forsikringsselskaper m.v., bør man etter vårt syn søke å opprettholde en rimelig 
nøytralitet mellom de minstekrav til ansvarlig kapital for kredittrisiko som gjelder for de 
ulike institusjoner. Dette tilsier at det i det minste bør foretas visse tilpasninger i 
regelverket for risikovekting i forskrift om minstekrav til kapitaldekning.  

Dersom dagens forskrift fortsatt skal gjelde for forsikringsselskaper og pensjonskasser vil 
det etter vårt syn vil det først og fremst være behov for: 

o At forsikringsselskapers og pensjonskassers plasseringer i obligasjoner kan 
risikovektes etter de samme regler som vil gjelde under standardmetoden for 
kredittinstitusjoner. Dette innebærer at risikovekting kan fastsettes etter rating fra 
anerkjente risikoklassifiseringsforetak (ratingbyrå), når slik rating foreligger – jf. 
utkast til forskrift Del III § 1-1. Jamfør at både forsikringsselskaper og 
kredittinstitusjoner påtar seg kreditteksponeringer i kapitalmarkedene gjennom 
plasseringer i obligasjoner.  

o Å tilpasse risikovekten for eksponeringer på kommuner og eksponeringer garantert av 
kommuner til det som vil gjelde under standardmetoden for kredittinstitusjoner – 
d.v.s. at risikovekten på engasjement mot norske kommuner og fylkeskommuner skal 
ha en risikovekt på 10 % (utkast til forskrift Del III, § 2-2) mot i dag 20 % - jf. 
kapitaldekningsforskriften § 5 bokstav C. 

o Å tilpasse risikovekten for godt sikrede boliglån, til det som vil gjelde under 
standardmetoden for kredittinstitusjoner (utkast til forskrift Del III, § 2-10) – d.v.s. 
35 % mot i dag 50 % - jf. kapitaldekningsforskriften § 5 bokstav D.  

o Å tilpasse risikovekten for engasjement med foretak som er ratet av godkjent 
ratingbyrå – jf. utkast til forskrift Del III, § 2-7 og § 2-8.  

 

For Norske Pensjonskassers Forening og De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser  

 

Rolf A. Skomsvold 

                                          
1  Når en skriver ”prosent” med bokstaver, og når en skriver ”to prosent” med bokstaver 
senere i avsnittet vil det se litt mer profesjonelt ut også å skrive med ”femti” med 
bokstaver.  


