
Høringsinstanser ifølge liste

Deres ref

DET KONGELIGE
FINANSDEPARTEMENT

Vår ref Dato

09/5026 - 19.12.2014

Høring - utkast til forskrift om gjennomføring av Solvens II

EUs nye soliditetsregelverk for forsikringsforetak, det såkalte Solvens II-regelverket,
skal tre i kraft i EU 1. januar 2016. Regelverket består av direktiv 2009/138/EF (Solvens
II-direktivet) med hovedregler, en forordning med nærmere regler vedtatt av Europa-
kommisjonen 10. oktober 2014, samt tekniske standarder mv. Solvens II-direktivet er
endret på vesentlige punkter av direktiv 2014/51/EU (Omnibus II-direktivet), som ble
vedtatt i EU i april 2014. Omnibus II-direktivet innebærer bl.a. tilpasning av Solvens
direktivet til EUs nye finanstilsynssystem og innføring av flere tiltak og overgangs-
ordninger som skal lette forsikringsforetakenes overgang til de nye soliditetskravene i
Solvens II-regelverket, spesielt for foretak som har avgitt langsiktige garantier til sine
kunder. Solvens II-direktivet er inntatt i EØS-avtalen, men Omnibus II-direktivet og det
nærmere regelverket i kommisjonsforordningen og de tekniske standardene mv. er
ikke tatt inn i avtalen ennå.

Finansdepartementet har foreslått å gjennomføre de overordnede reglene i Solvens II-
direktivet i en ny lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), jf. Prop.
125 L (2013-2014), og lagt opp til å gjennomføre de øvrige delene av direktivet i
forskrift. Finanstilsynet har på oppdrag fra departementet utarbeidet høringsnotat med
utkast til forskrift om Solvens II, jL Finanstilsynets brev og høringsnotat 11. desember
2014 (filgjengelig på regjeringen.no). Finanstilsynet har ved utarbeidelsen av forskrifts-
utkastet lagt til grunn at ny finansforetakslov vedtas i samsvar med forslaget i Prop. 125
L (2013-2014), og at Omnibus II-direktivet, kommisjonsforordningen av 10. oktober
2014 og andre nærmere EU-regler tas inn i EØS-avtalen. Finanstilsynets utkast legger
opp til at et samlet regelverk skal kunne tre i kraft i Norge samtidig som i EU, altså
1. januar 2016.
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Departementet vil videre vise til brev 19. juni 2014 og 5. september 2014 fra Finans-
tilsynet til departementet om henholdsvis utvalgte problemstillinger knyttet til gjennom-
føringen av Solvens II (kreditteksponering mot kommuner mv., skattemessige konse-
kvenser, livsforsikringsprodukter i skadeforsikringsforetak og behandling av ulike fond
i solvensberegningen) og bruk av tiltak og overgangsordninger for å lette foretakenes
overgang til de nye soliditetskravene. Det sistnevnte temaet er også nærmere omtalt i
høringsnotatets kapittel 3 og 15. Departementet vil ta med Finanstilsynets vurderinger i
disse brevene, så vel som mottatte innspill om ulike Solvens II-relaterte spørsmål fra
forsikringsnæringen og andre, i det videre regelverksarbeidet med gjennomføringen av
Solvens II i norsk rett.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 20. mars 2015.
For å avgi høringsuttalelse gå til denne høringsaken på regjeringen.no og bruk den
digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en
uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er
offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for,
foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater,
medlemmer, organisasjoner mv.

Departementet vil understreke at forslaget om ny finansforetakslov, fremsatt i Prop. 125
L (2013-2014), er til behandling i Stortinget, og at høringen av utkast til forskrift om
Solvens II gjennomføres med forbehold om Stortingets lovvedtak.
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