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Styrt fra EU – eller stort 
rom for særnorsk 
regulering i forsikring?  

Geir Holmgren 
Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 
 
Forsikringsforeningens årskonferanse 26. januar 2016 
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To-spalter 
Innholdsfeltene kan 
brukes til tekst, 
bilder, grafer eller 
andre elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 

Styrt fra EU eller stort rom for  
særnorsk regulering i forsikring?  

• EU-regelverk 

- Fullharmonisering 

- Stor betydning for norske selskaper 

 

• Felles europeisk regelverk er 
positivt 

- Like konkurransevilkår 

- Enklere å forholde seg til for investorer 

 

•Det nasjonale handlingsrommet er 
betydelig 

- Særnorsk produktregulering 

- Rom for nasjonale tilpasninger på 
enkelte områder 
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EU-regulering påvirker tjenestepensjon 
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Kommisjonen 
EIOPA 

Finansdepartementet 
Finanstilsynet 

Livselskap Kunder 

• Store nasjonale forskjeller på 
pensjonsområdet 

 

 

 

 

 

• Tiltak for å håndtere store 
nasjonale ulikheter 
1. Nasjonalt handlingsrom ved innføring 

av nytt EU-regelverk 

2. Tilpasninger i nasjonalt regelverk til 
nytt EU-regelverk 

 

 

Pensjons-
ordninger 

Selskaps-
organisering 

Tariff-
avtaler 

Produkt Skatt 

Markeds-
dynamikk 
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Erfaringer i lys av innføringen av Solvens II og arbeidet 
med endringer i norsk regelverk 
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• Risikobaserte 
kapitalkrav 

• Markedsvurdering av 
forpliktelsene 

• Lavt rentenivå 

• Myndighetene og 
næringen står 
sammen om å 
forbedre / tilpasse 
regelverket 

EU: Stort 
engasje-
ment

Utfordrende å 
innføre Solvens 
II for lange 
forpliktelser
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• Mange regulatoriske 
prosesser, men få 
resultater 

Norge:
Etterlyser 
samarbeid

Utfordrende å 
innføre Solvens 
II for lange 
forpliktelser
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Mange regulatoriske prosesser, men få resultater… 
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Finanstilsynet forslag om fleksibelt bufferfond for bedre 
tilpasning til Solvens II  

BLKs forslag til nye hybridprodukter, NOU 2012:13  

BLKs forslag overgangsregler NOU 2013:3, bedre Solvens 
II-tilpasning og lang oppreserveringsperiode (men ikke 
IORP) 

Finanstilsynets høringssvar til NOU 2013:3 – Bedre 
Solvens II-tilpasning av fripoliser 

Finans Norges høringssvar til NOU 2013:3 – Bedre Solvens 
II-tilpasning av fripoliser 

BLKs forslag om fripoliser med investeringsvalg, 
minstegrense for utstedelse av garanterte fripoliser og 
redusert utbetalingstid for små fripoliser, NOU 2012:3  

Overgangsregler til Solvens II 

2011 

2012 

2013 

2015 

Viktig forslag som ville sikret bedre 
tilpasning av fripolisene til Solvens 
II, ble ikke fulgt opp. 

Bare fripoliser med investeringsvalg 
er gjennomført. 

Gjennomført. Men markedet har 
valgt innskuddspensjon.  

Ville sikret bedre tilpasning av 
fripoliser til Solvens II, men har 
ikke blitt fulgt opp 

16 år, men gulv uthuler effekten av 
bruk på likeartede risikogrupper 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

… og nasjonalt handlingsrom for tilpasning  
til Solvens II er ikke utnyttet 
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•Langsiktige likevektsrente skal nås etter 60 år 

•EU-regelverket åpner for nasjonale unntak ut fra 
kjennetegn ved rentemarkedet i lokal valuta 

•Men: Norske myndigheter endrer ikke konvergensperiode 

Rentekurve 

•Anvendelsesområde for overgangsreglene 
(enkeltporteføljer eller hele produktporteføljen) 

•FIN.dep innfører et gulv og effekten av overgangsreglene 
uthules 

Homogene 
risikogrupper 

•Særnorske norske årlige avsetningskrav og bufferregler 
gir høye kapitalkrav for fripoliser 

•Garanterte pensjonsbeløp vil tape kjøpekraft 

•Forslag fra næringen og Finanstilsynet følges ikke opp 

Buffer- og 
garantiregler 

• Uklare krav og forventinger til næringen 

• Prosess som har tatt 2,5 år 

• Krevende situasjon for kunder og selskapene 

 

Økt levealder 
og nye 
tariffer 

Eksempler 



Sitatslide MOSS 
 
På moss bakgrunn 
brukes hvit tekst, ref 
fargepallett. 
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It is also fundamental 

that market analysts 

and investors 

understand that 

Solvency II 

adjustments and 

transitional measures 

are a legitimate part 

of the regime.  
 

Transitional measures 

do not distort the 

solvency reality. 

Gabriel Bernardino Chairman 
EIOPA  
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Kilde: “Milestones of preparation for Solvency II,” Gabriel Bernardino 
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/Milestones-ofpreparation-for-Solvency-II-%E2%80%93-speech-by-
Gabriel-Bernardino,-Chairman-of-EIOPA,-at-the-European-Insurance-Conf.aspx 
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Tittel og innhold 
med bullets 
Innholdsfeltet kan 
brukes til tekst, bilder 
eller andre 
elementer. 
 
Ønskes annet innhold 
enn tekst, velges 
dette ved hjelp av 
ikonene midt i 
boksen. 
 
Vær oppmerksom på 
at det finnes egne 
layoutmaler for 
heldekkende, 
utfallende bilder. 
 
 
 
NB! Slå gjerne av 
bullets dersom det 
ikke er 
hensiktsmessig med 
bullets foran hver 
tekstlinje. 
 

Oppsummering 

•Norske myndigheter har et bra handlingsrom, også innenfor 
Eus fullharmoniseringsregelverk 

- Åpner for visse nasjonale tilpasninger 

- Endringer nasjonalt produktregelverk avhjelper situasjonen 

 

• Etterlyser en bevisst holdning til bruk av handlingsrommet for 
å sikre gode løsninger for kunder og selskaper 

 

•Ønsker åpne og konstruktive prosesser mellom myndighetene, 
næringen og partene i arbeidslivet 
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