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1.

og

Forskriftsenheten er kjent med høring 27. juli 2006 av utkast til ny forskrift om
forsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning og har vurdert utkastet.
Vi har en del merknader av lovteknisk art og har påført enkelte endringer med
korrekturtegn på vedlagte kopi av forskriftsutkastet. For øvrig har vi følgende
merknader:
Til de anis onen av "stat i sone A" i 1-2
Det må fremgå av forskriftsteksten fra hvilket tidspunkt femårsfristen for stater som
reforhandler utenlandsgjelden, skal regnes. Skal fristen regnes fra starten av
reforhandlingen, fra avslutningen, eller fra et annet tidspunkt?
Vi antar at meningen med annet punktum i denne definisjonen er at de statene som
reforhandler utenlandsgjelden innenfor det aktuelle tidsrommet, ikke skal falle inn
under definisjonen "stat i sone A". Det vil da være mer heldig å slå definisjonen
sammen i ett punktum:
"Stater innen OECD-området og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet
(EØS), unntatt stater som i løpet av de siste årene har [avsluttet?/startet?]
reforhandling av sin statlige utenlandsgjeld."
Til 3-1
Det er ikke samsvar mellom ordlyden i bestemmelsen og merknadene til den i
bakgrunnsnotatet. Det heter i bakgrunnsnotatet at bestemmelsen fastslår at
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kapitalforvaltningen skal være forsvarlig. Noe generelt forsvarlighetskrav fremgår
imidlertid ikke av bestemmelsen.
Til 3-2
Denne bestemmelsen og § 3-4 nytter tallnummerering mens det i § 3-3 er nyttet
bokstaver. Vi anbefaler å velge enten den ene eller den andre nummereringen, og
fortrinnsvis bokstaver, se Lovteknikk og lovforberedelse side 64 - 65.
Nummerinndelingen i bestemmelsen bør endres, slik at bare en kategori av eiendeler
nevnes bak hvert nummer. Nr. 1 bør deles i to nummer. Alternativt kan teksten i de to
"punktumene" i nr. 1 bindes sammen med et "og", men vi vil anbefale inndeling i to
nummer. På tilsvarende måte bør teksten under nr. 2 deles i tre nummer. Dersom det
er ønskelig at oppregningene i henholdsvis nr. 1 og 2 skal stå under samme nummer,
kan det eventuelt skje en underinndeling i bokstaver. En forskriftstekst kan ikke
underinndeles i "punktum" som ikke utgjør grammatikalske setninger. Annet
"punktum" i nr. 3 bør settes som eget nummer.
Vi foreslår at kategorien "fast eiendom" under § 3-2 samles til ett nummer. Skillet
mellom omsettelig bolig- og forretningseiendom og annen fast eiendom synes bare å ha
betydning for henvisningene i nr. 8 og 9. Det er da bedre å ta inn teksten "plasseringer i
omsettelig bolig- eller forretningseiendom" i nr. 8 og 9. Vi bemerker for øvrig at
uttrykket forretningseiendom vil omfatte kontorlokaler, slik at tillegget "kontor" er
overflødig.
Teksten i nr. 14 kan bedre formuleres slik:
"Omsettelige aksjer, eierandeler, andeler i verdipapirfond, fordringer og lignende
finansielle instrumenter som ikke omsettes på regulert marked, men som kan
realiseres på kort sikt eller som er utstedt av norsk finansinstitusjon, eller
kredittinstitusjon eller forsikringsselskap etablert i en EØS-stat."
I forskrifter skal det ikke tas inn overskrifter for grupper av nummer eller bokstaver i et
ledd. Overskriftene synes ikke å ha noen viktig betydning, og bør etter vårt syn kunne
sløyfes. Dersom det likevel er ønskelig å markere hvilke punkter som gjelder
fordringer, kan dette gjøres ved å innlede hvert nummer med "fordring i form av...".
Overskriften for fast eiendom har vi bakt inn i selve nummereringen og de øvrige
overskriftene fremgår allerede av det enkelte nummer eller kan ved en mindre endring
gjøre det.

Til 3-4
Første og annet ledd bør slås sammen . Teksten i hvert nummer i oppregningen skal ha
liten forbokstav. For å danne en sammenhengende setning, må teksten i de to siste
bokstavene etterfølges av henholdsvis "og" og et punktum.

Side 2

Til 3-5
Ordlyden er vanskelig tilgjengelig og bør omformuleres.
Til 4-1
Uttrykket "selskap" i bestemmelsens overskrift bør erstattes med "foretak eller
institusjon".
Til 4-2
Vi foreslår at rekkefølgen på de to punktumene i bestemmelsen byttes om. Alternativet
garantistillelse må også nevnes i overskriften. Uttrykket "tredjemann" brukes ikke
lenger i lovtekster og forskriftstekster. Riktig betegnelse er "tredjeperson".
Til 6-1
Det må henvises til full tittel og nummer på forskriften om kapitalforvaltning.
Andre merknader
Henvisningen til forsikringsloven § 7-6 tredje ledd i hjemmelsangivelsen for forskriften
må være feil.
Forskriften må ha en ikraftsettingsbestemmelse.
overgangsbestemmelsen.

Denne bør plasseres før

Det må påses at den endelige forskriftsteksten settes med leddinnrykk."

Med hilsen

ger Riis
annessen e.f.
faglig leder Forskriftsenheten
Anita Neraas
sekretær

Vedlegg
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