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Behov for endringer i regelverkene for norske livsforsikringsselskaper og
pensjonskasser
I lys av de siste tiders urolige finansmarked ønsker Finansnæringens Hovedorganisasjon
(FNH) å rette søkelyset på behovet for endringer i regelverkene for norske
livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.

FNH ber Finansdepartementet vurdere å endre regnskapsreglene når det gjelder
reklassifisering av finansielle instrumenter, og at dette innføres for fjerde kvartal 2008. Vi vil
i tillegg gjøre Finansdepartementet oppmerksom på at det i FNH jobbes med å utrede behovet
for ytterligere endringer i regelverkene i et langsiktig perspektiv, samt at vi ønsker dialog med
myndighetene for å vurdere mulige tiltak.
Reklassifisering av finansielle instrumenter
Flere ulike regnskapsmessige problemstillinger som har tilknytning til finanskrisen har den
siste tiden blitt drøftet i internasjonale fora, herunder IASB, EU-kommisjonen, EFRAG, EBF
og CEA.

I denne forbindelse viser vi til de aktuelle endringer i lAS 39 “Finansielle instrumenter
innregning og måling” offentliggjort av IASB 13 i 0.2008, der det bl.a. åpnes for å
reklassifisere finansielle eiendeler ut fra målekategoriene “til virkelig verdi med
verdiendringer over resultatet” (handeisporteføljen) og inn i andre målekategorier for
finansielle eiendeler, herunder “holdt til forfall”. Endringen omfatter ikke de eiendelene som
frivillig ble klassifisert “til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet” ved første gangs
balanseføring.
—

.

Norske livsforsikringsselskaper har ikke handeisporteføljer, og får således ingen nytte av
denne endringen. FNH ber derfor om at det i norsk GAAP åpnes for at finansielle
instrumenter som ikke er i mislighold og som selskapet frivillig har klassifisert til “virkelig
verdi”, kan reklassifiseres til “holdes til forfall” med virkning fra siste regnskapsavleggelse.
Dette kan gjøres ved endringer i forskrift om årsregnskap for forsikringsselskaper, eller ved
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bruk av dispensasjonsadgangen i nevnte forskrifts paragraf 7-1 Endringen bør gjelde for
fjerde kvartal 2008.
.

Utredning av behov for langsiktige tiltak
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser forvalter langsiktige forpliktelser og trenger
rammebetingelser som kan sikre god langsiktig avkastning. I det turbulente finansmarkedet
som har vært, har flere av aktørene ansett det som nødvendig å gå ut av langsiktige
investeringer som aksjer, for å minimere tapet og sikre den årlige avkastningsgarantien i 2008.

FNH vil analysere hvordan finanskrisen og dagens regelverk har påvirket institusjonenes
kapitalforvaltning. Ut fra disse analysene vil det være aktuelt å diskutere mulige endringer i
regelverkene for norsk livsforsikringsvirksomhet.
Noe av det vi vil vurdere er:
-

-

-

-

ulike problemstillinger knyttet til tilleggsavsetninger, herunder eventuell bruk av
tilleggsavsetninger ved negativ finansavkastning og eventuell individuell oppbygging
av tilleggsavsetninger
mulighet for langsiktig løsning på situasjonen knyttet til selskapenes bufferkapital,
samt muligheten for en langsiktig løsning for avkastningsgarantier i norsk
livsforsikring, både for kollektive og individuelle produkter. I denne sammenheng vil
det være naturlig at det også diskuteres hvorvidt den gjeldende adgangen til femårig
avkastningsgaranti innen kollektiv pensjonsforsikring er en hensiktsmessig løsning.
mulige endringer i gjeldende kapitalforvaltningsforskrift slik at det i større grad åpnes
for langsiktige investeringsalternativer (infrastrukturinvesteringer)
mulighet for andel av positivt finansresultat til eier

FNH vil i første omgang oversende et utdypende notat om problemstillingene til
Finansdepartementet over nyttår.
Avsluttende kommentarer
FNH ønsker å presisere at næringen er bevisst på at eventuelle endringer i regleverkene må
være robuste og langsiktige, og at disse må kunne bestå både i tider med god og med dårlig
finansavkastning, samt at eventuelle regelverksendringer også må være balanserte i forhold til
kunde- og selskapsinteresser.
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Dersom det er behov for nærmere avklaring eller utdyping, ber vi om at dere tar kontakt.
Med vennlig hilsen

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Arne Skauge
adm. direktør

Kopi: Kredittilsynet
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