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Svar på høring - Forslag til ny kapitalforvaltningsforskrift for
forsikringsselskaper og pensjonsforetak og forslag til endring av lov om
foretakspensjon og lov om innskuddspensjon
Det vises til Finansdepartementets brev av 27. juli 2006, samt Fornyings- og
administrasjonsdepartementets
brev av 25. august, vedrørende høring om forslag til ny

kapitalforvaltningsforskrift for forsikringsselskaper og pensjonsforetak og forslag til endring av
lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon.
Forslagene baserer seg på prinsippene som følger av direktiv 2002/83 EU (livdirektivet), direktiv
92/83 EU (skadeforsikringsdirektivet) og direktiv 2003/41 EU (pensjonskassedirektivet) og
reduserer vesentlige ulikheter i reguleringen mellom pensjonskasser og forsikringsselskaper.
Direktivene åpner for en rekke valgmuligheter ved gjennomføring i nasjonal lovgivning.
Kredittilsynet fremmer forslag til ny forskrift og begrunner det blant annet med at det har skjedd
endringer både innen kapitalforvaltningsfaget , i finansmarkedene og på tilsynssiden. Fra

bransjeholdhar det værtpåpektav dagens regelverker lite tidsmessig og bør endres i retningav
økt fokus på forsvarligheten i forvaltningen . Norske aktører opplever en økende konkurranse fra

utenlandskeaktører. Kredittilsynetbemerkerat dagens regelverkikke er tilpasset en situasjon
med innslag av grensekryssendevirksomheti det norske markedet.De kvantitativerammenei det
norske regelverket bygger dels på investeringsrammer som er gitt i livdirektivet , men gir på flere
områder strengere regler enn det EU- regelverket åpner for. Samtidig går den internasjonale
utviklingen i retning av økt vektlegging av forsvarlighet i kapitalforvaltningen , fremfor
detaljregler.
Om forslaget
Grensekryssende etableringer er en viktig kilde til konkurranse innen finans-, forsikrings- og
pensjonsnæringen. Utviklingen av et felleseuropeisk marked er imidlertid i startfasen. For å legge

til rette for at utviklingen stimuleres er det viktig at regelverket i de ulike landene utformes så likt
som mulig.

I høringsbrevet ber Finansdepartementet høringsinstansene om særlig å kommentere
forskriftsforslaget når det gjelder endringer som innebærer fjerning eller utvidelse av de
kvantitative plasseringsbegrensningene i gjeldende kapitalforvaltningsforskrift.
Som en følge av prinsippet om hjemstatsregulering, vil utenlandske aktører være underlagt
kapitalforvaltningsbestemmelsene
i sitt hjemland, og ikke i Norge. Hvis kvantitative
plasseringsregler i Norge skiller seg vesentlig fra plasseringsregler i andre land kan dette lede til
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en konkurransevridning mellom norske og utenlandske aktører. Kredittilsynet skriver i
høringsnotatet at "En opprettholdelse av særnorske plasseringsregler kan [...J gi utenlandske
aktører konkurransefordeler i det norske markedet. Det er ved gjennomgang av regelverket lagt
stor vekt på at de norske aktørene skal gis samme konkurransemessige betingelser som sine
utenlandske konkurrenter. "
Konkurransetilsynets deler Kredittilsynets oppfatning om at Norge i all hovedsak bør basere
regelverket for kapitalforvaltning på et felleseuropeisk grunnlag. Det er Konkurransetilsynets
vurdering at det bør foreligge spesielle og tungtveiende argumenter for å begrunne nasjonale valg

som medfører at regelverket i Norge blir strengere enn det regelverket EU legger til grunn i
direktivene. Bakgrunnen for dette er å sikre like konkurransevilkår for norske og utenlandske
aktører.
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