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Promemorian En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag; 
Fi2020/01995/FPM 
Svenska Aktuarieföreningen (i det följande Aktuarieföreningen) tillstyrker i stort förslagen och 
bedömningarna i promemorian som svarar på de fyra tillkännagivanden som riksdagen meddelade i 
samband med att den nya lagen om tjänstepensionsföretag beslutades i höstas. Aktuarieföreningen vill 
dock ge några synpunkter på promemorian. 
 
Detta remissvar har beretts av en remissgrupp som bestått av medlemmar i Aktuarieföreningens 
livförsäkrings- och tjänstepensionsnämnd. Aktuarierna har representerat ömsesidiga bolag och 
vinstutdelande bolag. Vidare har aktuarierna representerat såväl traditionell- som 
fondförsäkringsverksamhet.  

 

Aktuarieföreningen lämnar följande kommentarer till förslaget 
Aktuarieföreningen välkomnar att Finansdepartementet betonar vikten av att värderingen av 
åtagandena ska ses som en helhet vilket innebär att regleringen ska utgå ifrån det sammantagna värdet 
av åtagandena (försäkringstekniska avsättningar) och det riskkänsliga kapitalkravet.  
 
Aktuarieföreningen har i tidigare remissvar till Finansinspektionen framhållit att ett metodbyte för 
diskonteringsräntan måste utvärderas som en helhet. Som Aktuarieföreningen påtalat tidigare riskerar 
ett ensidigt fokus på enskilda parametrar att leda till oförutsedda effekter. Aktuarieföreningen 
konstaterar att diskonteringsräntan inte har analyserats i sin helhet utan utöver den tidigare införda 
bestämmelsen om en tillfällig metod vid beräkning av UFR, för att motverka en allt för kraftig momentan 
ökning av de försäkringstekniska avsättningarna, har även ett sänkt aktsamhetsavdrag införts.  
 
Aktuarieföreningen välkomnar ett sänkt aktsamhetsavdrag. Framförda rekommendationer rörande 
diskonteringsräntan i tidigare remissvar kvarstår dock i sin helhet. 
  
Vid beräkning av kapitalkravet för ränterisk infördes ett golv enligt en särskild bestämmelse i 
förordningen (2019:809) om tjänstepensionsföretag. Aktuarieföreningen anser att 
kapitalkravsberäkningen för ränterisk bör vara konsistent med diskonteringsräntekurvan och negativa 
räntor borde därmed beaktas i kapitalkravsberäkningen.  
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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 
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