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Remissvar, Tillägg till remiss, diarienummer FI Dnr 18-1154 
 

Svenska Aktuarieföreningen (i det följande Aktuarieföreningen) ger följande synpunkter på 

tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet. 

 

Detta remissvar har beretts av en remissgrupp som bestått av medlemmar i Aktuarieföreningens 

tjänstepensionsnämnd respektive livförsäkringsnämnd. Remissgruppen har bestått av aktuarier 

från bolag med blandad verksamhet och bolag med endast tjänstepensionsverksamhet. 

Aktuarierna har representerat ömsesidiga bolag och vinstutdelande bolag. Vidare har aktuarierna 

representerat såväl traditionell- som fondförsäkringsverksamhet samt konsulterande aktuarier 

inom livförsäkringsbranschen.  

 

Aktuarieföreningen lämnar följande kommentarer till nya föreskrifter enligt tillägg till 
remiss, daterat 2019-10-07 
 

Försäkringstekniska avsättningar – tillfällig metod för beräkning av den långsiktiga terminsräntan 
 
Aktuarieföreningen har i tidigare remissvar framhållit att ett metodbyte för diskonteringsräntan 

måste utvärderas som en helhet. Aktuarieföreningen konstaterar att Finansinspektionens 

reviderade förslag i tilläggsremissen inte analyserat diskonteringsräntan i sin helhet utan endast 

infört en bestämmelse om en tillfällig metod för att beräkna UFR, för att motverka en allt för 

kraftig momentan ökning av de försäkringstekniska avsättningarna 

 

Aktuarieföreningens, i tidigare remissvar, framförda rekommendationer kvarstår i sin helhet. Och  

Aktuarieföreningen anser, som tidigare framförts, att det är av yttersta vikt att modellen för 

diskonteringsräntan utvärderas som helhet och att valet av UFR-räntan behöver ses i samband 

med den valda extrapoleringsmetoden. Där extrapolering ska ske under en förhållandevis kort 

tidsperiod (10 år) och där det finns stora absoluta skillnader mellan de faktiska marknadsräntorna 

och UFR-räntan är det av särskild vikt att utvärdera den samlade effekten på de 

försäkringstekniska avsättningarna. Att ensidigt fokusera på enskilda parametrar riskerar däremot 

att leda till oförutsedda effekter. Ingen av dessa rekommendationer har beaktats. 
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Givet Finansinspektionens nuvarande förslag till diskonteringsränta är det positivt med en metod 

som motverkar en allt för kraftig momentan ökning av de försäkringstekniska avsättningarna, 

vilket ger företagen längre tid att anpassa sig till den nya regleringen. 

 

 

 

Om Svenska Aktuarieföreningen 
 

Svenska Aktuarieföreningen utgör en sammanslutning av personer, som utövar aktuariell 

verksamhet i Sverige eller eljest har intresse för sådan verksamhet eller därmed besläktad 

vetenskaplig forskning. Föreningens ändamål är bland annat att främja aktuarievetenskapen, att 

främja god utbildning och vidareutbildning av aktuarier samt att avge yttranden om ämnen inom 

föreningens intresseområden 

 

För Svenska Aktuarieföreningen 

 

 
 

Marcus Granstedt 

 

Ordförande  

Svenska Aktuarieföreningen 


